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Ղարաբաղի և Ադրբեջանական ՍՍՀ մյուս վայրերում ապրող 
հայ բնակչության վարած հակահայկական  քաղաքականության 
դատապարտման և այն իրականացնող պաշտոնատար անձանց 
պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտության 
մասին ......................................................................................................... 147
№ 43. Վերջ տալ անարդարություններին ու պրովոկացիաներին 
(բողոքի միտինգ Երևանի պետական համալսարանում). 

18 նոյեմբերի 1988 թ. ................................................................................. 151
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№ 44. Դիմում ՍՄԿԿ Կենտկոմին, ՍՍՀՄ Գերագույն սովետի 

նախագահությանը. 18 նոյեմբերի 1988 թ.  ............................................. 154

№ 45.  Из судебного процесса .................................................................. 155
№ 46.   Արձանագրություն նո. 4 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի]. 8 դեկտեմբերի1988 թ.  ..................... 159

№ 47.Открытое письмо в ЦК КПСС и в ЦК КП Армении от 
собрания партийного комитета факультета математики ЕГУ. 
23 декабря 1988 г.  ..................................................................................... 160

1989 թ.

№ 48. Արձանագրություն նո. 6 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի]. 23 հունվարի 1989 թ.  ....................... 165

№ 49. Արձանագրություն նո. 7 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի]. 18 փետրվարի 1989 թ.  .................... 166

№ 50. Արձանագրություն նո. 8 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի]. 24 փետրվարի 1989 թ.  .................... 167

№ 51. Արձանագրություն նո. 9 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի]. 27 փետրվարի 1989 թ.  .................... 170

№ 52. Արձանագրություն նո. 10 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի]. 16 մարտի 1989 թ. ............................ 171

№ 53. Արձանագրություն նո. 11 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի]. 29 մարտի 1989 թ. ............................ 175

№ 54. Երևանի պետական համալսարանի կուսակցական 

կազմակերպության ընդհանուր ժողովին ներկայացվող կուսկոմիտեի 

զեկուցման թեզիսներ. 8 ապրիլի 1989 թ. ................................................ 177

№ 55. Արձանագրություն նո. 14 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի]. 21 ապրիլի 1989 թ. ........................... 178

№ 56. Խոր մտահոգությամբ (միտինգ Երևանի պետական 

համալսարանում). 27 ապրիլի 1989 թ. .................................................... 179

№ 57. Որոշում [ԵՊՀ կոլեկտիվի միտինգի մասնակիցների].                        

27 ապրիլի 1989 թ.  .................................................................................... 181

№ 58. Հանդիպում դեպուտատի հետ. 12 մայիսի 1989 թ. ..................... 182

№ 59. Արձանագրություն նո. 15 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի]. 17 մայիսի 1989 թ.  ........................... 183

№ 60. Երևանի պետական համալսարանի կուսկազմակերպության 

ժողովը. 18 մայիսի 1989 թ. ....................................................................... 184

№ 61. Որոշում Երևանի պետական համալսարանի կուսակցական 

կազմակերպության ընդհանուր ժողովի. 18 մայիսի 1989 թ.  ................ 188
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№ 62. Телеграмма Генеральному Секретарю ЦК КПСС, Председателю 
Верховного Совета СССР тов. М. С. Горбачеву, Председателю Совета 
Министров СССР тов. Н. И. Рыжкову. 18 мая 1989 г. ........................... 195
№ 63. Телеграмма первому съезду народных депутатов СССР. 
18 мая 1989 г. ............................................................................................. 196
№ 64. Решение общего партийного собрания Ереванского университета 
от 18 мая 1989 г. о сумгаитском геноциде армян ................................... 198
№ 65. Արձանագրություն նո. 16 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի]. 31 մայիսի 1989 թ. ............................ 199

№ 66. Հաղորդագրություն Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կազմակերպության ժողովի մասին. 

14 սեպտեմբերի 1989 թ.  ........................................................................... 200

№ 67. Երևանի պետական համալսարանի կուսակցական 

կազմակերպության 1989 թ. սեպտեմբերի 14-ի դռնբաց ժողովի որոշումը 

ԽՄԿԿ Կենտկոմի «Կուսակցության ազգային քաղաքականությունը 

արդի պայմաններում» ծրագրի նախագծի վերաբերյալ ...................... 202

№ 68. Երևանի պետական համալսարանի կուսակցական 

կազմակերպության 1989 թ. սեպտեմբերի  14-ի դռնբաց ժողովի 

որոշումը ռեգիոնում իրադրության սրման և ԼՂԻՄ-ի պրոբլեմի լուծման 

ուղղությամբ ՀԽՍՀ Գերագույն խորհուրդ ներկայացվող Երևանի 

պետական համալսարանի կուսակցական կազմակերպության 

առաջարկությունների մասին .................................................................. 206

№ 69. Ուսանողական հանրահավաք. 15 սեպտեմբերի 1989 թ.  .......... 209

№ 70. Телеграмма Москва, Кремль. Пленуму ЦК КПСС. 
18 сентября 1989 г. .................................................................................... 210
№ 71. Телеграмма пленуму ЦК КПСС. 21 сентября 1989 г. ................. 211
№ 72. Телеграмма Генеральному Секретарю ЦК КПСС Председателю 
Верховного Совета СССР Горбачеву М. С.. 21 сентября 1989 г.  ......... 213
№ 73. Հանդիպում ռեկտորի հետ. 12 հոկտեմբերի 1989 թ.  .................. 214

№ 74. Հայոց համազգային շարժումը միավորելու ուղիները (Երևանի 

պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ընդհանուր ժողովը). 17, 20, 24 նոյեմբեր 1989 թ. ................................... 215

№ 75. ԽՍՀՄ արտգործմինիստրության հայտարարության առթիվ 

բողոքում են համալսարանականները .................................................... 218

№ 76. Միակողմանի, անընդունելի որոշում (բողոքի միտինգ Երևանի 

պետական համալսարանում). 29 նոյեմբերի 1989 թ. ............................ 222



9

№ 77. Հրապարակայնություն ենք պահանջում ԽՍՀՄ Գերագույն 

խորհրդի նախագահ Մ. Ս. Գորբաչովին Հայաստանից և ԼՂԻՄ-ից 

ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի դեպուտատներին. 

23 դեկտեմբերի 1989 թ.  ............................................................................ 224

1990 թ.

№ 78. Արձանագրություն N 24 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի] օրակարգ կուսակցական կոմիտեի 

նիստ[ի]. 5 հունվարի 1990 թ.  ................................................................... 226

№ 79. Կուսակցական կոմիտեում. 5 հունվարի 1990 թ.  ........................ 227

№ 80. Նամակ Արցախից .......................................................................... 229

№ 81. Վերջ տալ ցեղասպանությանն ու ոճրագործություններին 

(Երևանի պետական համալսարանի ակտիվի ժողովում).                                

18 հունվարի 1990 թ.  ................................................................................. 231

№ 82. Հիասթափություն և հույս ............................................................... 233

№ 83. Телеграмма Председателю Верховного совета СССР товарищу 
Горбачеву М. С.. февраль 1990 г. ............................................................. 235
№ 84. Телеграмма Председателю Верховного Совета СССР товарищу 
Горбачеву М. С. Народному депутату СССР, первому секретарю ЦК КП 
Армении товарищу Арутюняну С. Г.. февраль 1990 г. .......................... 236
№ 85. Телеграмма Сессии Верховного Совета СССР Народному 
депутату СССР, первому секретарю ЦК КП Армении товарищу 
Арутюняну С. Г.. февраль 1990 г. ............................................................ 237
№ 86. [Արձանագրություն] N 25 [Երևանի պետական համալսարանի 

կուսակցական կոմիտեի նիստի]. 26 փետր վա րի 1990 թ. ..................... 238

№ 87. Չկա ավելի սուրբ նպատակ, քան հայրենիքի փրկությունը ...... 239

№ 88. Հանդիպում ռեկտորի հետ. մարտ 1990 թ. ................................... 243

№ 89. Դիմում Հայաստանի կոմերիտականներին. 

2 հունիսի 1990 թ.  ...................................................................................... 244

№ 90. Հանդիպում ԼԿԵՄ կոմիտեում. 12 հունիսի 1990 թ. .................... 246

1991 թ.

№ 91. Երբ շղթայված է հողդ .................................................................... 248

№ 92. Ե՞րբ են պատժվելու մեղավորները ............................................... 250

№ 93. Հանդիպում Վազգեն Մանուկյանի հետ. 

5 դեկտեմբերի 1991 թ.  .............................................................................. 253

1992 թ.

№ 94. Հանդիպում համալսարանում. 21 հունվարի 1992 թ.  ................. 256
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№ 95. «Ուսանողությունը` հանուն Արցախի». 24 մարտի 1992 թ.  ....... 257

№ 96. Շարունակվում է օգնությունն Արցախին ..................................... 259

№ 97. «Այսօր մենք կօգնենք, իսկ վաղը` Դուք» .................................... 260

№ 98. Նամակ, որը բնավ էլ անձնական չէ. նոյեմբեր 1992 թ.  ............. 260

1993 թ.

№ 99. Մարտակերտ. անհնարինը հնարավոր դարձնելով 

(«Երկիր» թերթի թղթակից Գրիգոր Բաբայանի զրույցը Պետրոս 

Ղևոնդյանի հետ) ....................................................................................... 264

№ 100. Բողոքի հանրահավաք. 19 մայիսի 1993 թ.  ............................... 266

№ 101. Նամակ Արցախից` Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր 

պարոն Ն. Առաքելյանին ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Մաճկալաշենի 

միջնակարգ դպրոցի տնօրինությունից. 12 սեպտեմբերի 1993 թ.  ....... 268

№ 102. Հյուր էին Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանականները. 

17 սեպտեմբերի 1993 թ.  ........................................................................... 269

1994 թ.

№ 103. Դեսպանի հանդիպումը ուսանողների հետ.

27 ապրիլի 1994 թ.  .................................................................................... 271

№ 104. Օգնություն Ղարաբաղի համալսարանին ................................. 272

№ 105. Ողջույնի ուղերձ ԼՂՀ-ից ............................................................. 272

ՄԱՍԵՐԿՐՈՐԴ.ԱՐՑԱԽՅԱՆՇԱՐԺՄԱՆՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ
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Գալս տյան Նո րիկ. ԵՊՀ հան րա հաշ վի և ե րկ րա չա փու թյան ամ բի ո նի 

դո ցենտ ............................................................................................... 277

Կի րա կո սյան Ալ բերտ. ԵՊՀ պինդ մարմ նի ֆի զի կայի ամ բի ո նի            

պրո ֆե սոր ........................................................................................... 280
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Մե լի քյան Գուր գեն. ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի պրո ֆե սոր ..... 288

Պախալով Վալերի. ԵՊՀ օպտիկայի ամբիոնի դոցենտ ....................... 291

ՄԱՍԵՐՐՈՐԴ.ԱՐՑԱԽՅԱՆՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄԶՈՀՎԱԾ
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 Ազ գալ դյան Լե ո նիդ Ռու բե նի ................................................................... 303
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

1988 թ. Ար ցա խյան շար ժու մը ոտ քի հա նեց ամ բողջ հա յու թյա նը 

Հա յաս տա նում և Սփյուռ քում։

 Հույս ու նե նա լով, որ Ար ցա խյան հար ցը հնա րա վոր է ար դա րա ցի ո-

րեն լու ծել ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյան և օ րենք նե րի շր ջա նա կում, ամ-

բողջ հա յու թյու նը (Հա յաս տա նում և Ար ցա խում) խորհր դային իշ խա-

նու թյու նից մեծ սպա սում ներ ու ներ։ Սա կայն 1988 թ.  Սում գայի թի, ի նչ-

պես նաև Ա դր բե ջա նի մյուս հա յաբ նակ վայ րե րի, ա վե լի ո ւշ՝ Բաք վի՝ 

Ա դր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րի կազ մա կերպ ած հայ կա կան ջար դե րը 

և « Կոլ ցո» (Օ ղակ) գոր ծո ղու թյու նը ար դեն ի սկ վկայե ցին, որ նրանք 

Ար ցա խյան հար ցը ցան կա նում են լու ծել էթ նիկ զտում նե րի՝ Ար ցա խը 

հա յա թա փե լու ճա նա պար հով։ Տեղի հա յու թյա նը մնում էր մեկ ճա նա-

պարհ՝ զեն քով պաշտ պա նել իր ա զա տու թյու նը և հայ րե նի քը։ 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղու թյու նը և պրո ֆե սո-

րա դա սա խո սա կան կազ մը* Ար ցա խյան շարժ ման ա ռա ջին ի սկ օ րե-

րից ոտ քի կանգ նե ցին պայ քա րե լու հա մար հա նուն Ար ցա խի։  Հաս կա-

նա լով որ պայ քա րը տևա կան է լի նե լու ԵՊՀ ողջ հանրությունն ա նում 

էր հնա րա վո րը՝ Ար ցա խյան հիմ նախն դի րը և հա յու թյան ար դա րա ցի 

պա հան ջը գի տա կա նո րեն հիմ նա վո րե լու և խորհր դային իշ խա նու-

թյա նը ա պա ցու ցե լու, որ ար ցա խա հա յու թյան պա հան ջը մի ան գա-

մայն ար դա րա ցի է և օ րի նա կան, ի սկ հա զա րա վոր ու սա նող ներ դա-

սա դուլ նե րի և բո ղո քի տար բեր ակ ցի ա նե րի մի ջո ցով իշ խա նու թյուն-

նե րի ու շադ րու թյունն է ին հրա վի րում Ար ցա խյան հիմ նա հար ցի վրա։ 

Իսկ ե րբ սկս վեց Ար ցա խի դեմ Ա դր բե ջա նի սան ձա զեր ծած պա տե-

րազ մը, բազ մա թիվ ու սա նող ներ և դա սա խոս ներ կա մա վոր մեկ նե ցին 

մար տի դաշտ՝ պայ քա րե լու հա նուն Ար ցա խի ան կա խու թյան։ 

Ցա վոք նրանց մի մա սը այդ պես էլ չվե րա դար ձավ մար տի դաշ տից։ 

* Սույն ժողովածուում ընդգրկված են այն համալսարանականները, որոնք աշխատել 
կամ սովորել են ԵՊՀ-ում 1988-1994 թվականներին:
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«Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը Ար ցա խյան գո յա պայ քա-

րում»* գիր քը ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել է դեռ 2011 թ.,  հե տա գա 

տա րի նե րին մենք այն վե րամ շա կել, ճշ տում ներ կա տա րել և հա մալ րել 

ե նք՝

- ար խի վային նոր փաս տաթղ թե րով,

- ժա մա նա կի մա մու լի նյու թե րով,

- ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րով,

- հա վել վա ծով (որ տեղ ներ կա յաց ված են ար ցա խյան հիմ նա-

խնդրին վե րա բե րող մի շարք փաս տաթղ թեր և նյու թեր, ո րոնք ամ բող-

ջա կան են դարձ նում ներ կա ժո ղո վա ծո ւում հրա տա րակ ված մի շարք 

փաս տաթղ թե րի բո վան դա կու թյու նը և պատ ճա ռա հետ ևան քային կա-

պը),

- ծա նո թագ րու թյուն նե րով,

- ա նձ նա նու նե րի ցան կով։

Արխիվային փաստաթղթերում կատարել ենք որոշ ուղղագրական 

ճշգրտումներ: 

 Ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով ժո ղո վա ծուն ա վար տել ե նք 1994 

թվա կա նով, ե րբ հա կա մար տու թյան գո տում հաս տատ վեց զի նա դա-

դար։

* Տե՛ս Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում, կազմ. և  
հրատ. պատր.՝ Մանուկյան Ժ., Երևան, 2011, 256 էջ + 14 էջ ներդիր:



ՄԱՍԱՌԱՋԻՆ



ԱՐ ՑԱԽՅԱՆ 
ԳՈՅԱ ՊԱՅ ՔԱ ՐԻՆ ԵՊՀ-Ի 

ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒԹՅԱ ՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ 
ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ
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1988

№1

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վի 1988 թ. փետր վա րի 

24-ի ը նդ հա նուր ժո ղո վի մա սին

 Ժո ղո վը նվիր ված էր Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զում 

և նրա շուր ջը տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րին: 

Ե լույթ ու նե ցող նե րը մաս նա վո րա պես նշե ցին, որ Լեռ նային Ղա-

րա բա ղում և նրա շուր ջը տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րը օբյեկ-

տի վո րեն չեն լու սա բան վում և մեկ նա բան վում մաս սա յա կան ին ֆոր-

մա ցի այի կենտ րո նա կան մի ջոց նե րի կող մից, ո րը և ա պա կողմ նո րո-

շում է սո վե տա կան հա սա րա կայ նու թյա նը: Հատ կա պես ը նդ գծ վեց, 

որ ԼՂԻՄ-ի մար զային սո վե տի ո րո շու մը` «Լ ՂԻՄ-ը Ա դր բե ջա նա կան 

ՍՍՀ-ի կազ մից Հայ կա կան ՍՍՀ-ի կազմ հանձ նե լու հա մար Ա դր բե-

ջա նա կան ՍՍՀ և Հայ կա կան ՍՍՀ Գե րա գույն սո վետ նե րի ա ռջև միջ-

նոր դե լու մա սին», ոչ թե հայ բնակ չու թյան սոսկ մի մա սի ցան կու թյան 

ար դյունքն է` հրա հր ված ի բր ա ռան ձին ծայ րա հե ղա կան ան ձանց և 

ազ գայ նա կան տար րե րի «ան պա տաս խա նա տու կո չե րով», ի նչ պես 

դա ներ կա յաց վում է պաշ տո նա կան հա ղոր դագ րու թյուն նե րում, այլ 

ԼՂԻՄ-ի հայ բնակ չու թյան կամ քի ար տա հայ տու թյու նը:

 Ժո ղո վը գտավ, որ պետք է հան վի ԼՂԻՄ-ի մար զային սո վե տի դե-

պու տատ նե րի հաս ցե ին ար ված ազ գայ նա կա նու թյան և ծայ րա հե ղա-

կա նու թյան ան հիմն մե ղադ րան քը: Ժո ղո վի ո րոշ ման մեջ հայտն վում 

է ան հա մա ձայ նու թյուն ՏԱՍՍ-ի փետր վա րի 21-ի հա ղոր դագ րու թյան 

այն դրույ թին, որ ռե գի ո նում գո յու թյուն ու նե ցող ազ գային-տե րի տո-

րի ալ կա ռուց ված քի վե րա նայ մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներն ու 

պա հանջ նե րը հա կա սում են Հայ կա կան ՍՍՀ և Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ 

աշ խա տա վոր նե րի ին տեր նա ցի ո նալ շա հե րին, վնաս հասց նում ազ-
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գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րին, և այն միտքն է ար տա հայտ վում, 

որ հար ցի դրա կան լու ծու մը մի այն կամ րապն դի եր կու ժո ղո վուրդ նե րի 

եղ բայ րա կան բա րե կա մու թյու նը:

«Հա մոզ ված ե նք,- աս ված է ո րոշ ման մեջ,- որ ա դր բե ջա նա կան ժո-

ղո վուր դը հան դես կբե րի հի շյալ հար ցի խոր ը մբռ նում, սթա փու թյուն և 

բա րյաց կա մու թյուն»: 

Եվ քա նի որ ՍՍՀՄ մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի սահ-

ման նե րի փո փո խու թյուն ներ նա խա տես ված են ՍՍՀՄ հիմ նա կան 

օ րեն քով` Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի մար զային սո-

վե տի ո րո շու մը` «Ըն դա ռա ջե լով ԼՂԻՄ-ի աշ խա տա վոր նե րի ցան-

կու թյուն նե րին, խնդ րել Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ Գե րա գույն սո վե տին 

ու Հայ կա կան ՍՍՀ Գե րա գույն սո վե տին` խոր ը մբռն ման զգա ցում 

դրս ևո րել Լեռ նային Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան իղ ձե րին և լու-

ծել ԼՂԻՄ-ը Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ-ի կազ մից Հայ կա կան ՍՍՀ կազմ 

հանձ նե լու հար ցը», լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է ՍՍՀՄ սահ մա-

նադ րու թյան հիմ նադ րույթ նե րին, ժո ղո վը գտավ, որ ԼՂԻՄ-ի հայ 

բնակ չու թյան բարձ րաց րած հար ցը չի կա րող փակ վել և պետք է 

քննարկ վի ու լուծ վի սահ մա նադ րա կան կար գով, ո րը կհա մա պա տաս-

խա նի ներ կա յումս մեր ե րկ րում ի րա կա նաց վող վե րա կա ռուց ման, դե-

մոկ րա տաց ման և հրա պա րա կայ նու թյան ո գուն, ին չը և մի ա հա մուռ ու 

լի ո վին պաշտ պա նում է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բազ մա-

հա զա րա նոց կո լեկ տի վը:

 Ժո ղո վը հա վա տում է, որ ա ռա ջա ցած խն դիր նե րը կլուծ վեն լե նի-

նյան սկզ բուն քայ նու թյամբ ու օբյեկ տի վու թյամբ, և վս տա հեց նում է 

ՍՄԿԿ Կենտ կո մին, որ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բազ մա-

հա զա րա նոց կո լեկ տիվն այ սու հետև ևս կպահ պա նի բարձր կար գա-

պա հու թյուն և ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան ու գի տա հե տա զո տա կան 

աշ խա տանք նե րում կհաս նի նոր նվա ճում նե րի, կպայ քա րի վե րա կա-

ռուց ման գա ղա փար նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: 

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 12 մար տի 1988 թ.
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№2

ՀԱՎԱՏԱՐԻՄԻՆՏԵՐՆԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄԻԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻՆ

(մի տինգ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում)

27 փետրվարի 1988 թ.

Երևան

 Փետր վա րի 27-ին մեծ դահ լի ճում տե ղի ու նե ցավ հա մալ սա րա-

նի կո լեկ տի վի մի տին գը` նվիր ված ՍՄԿԿ Կենտ կո մի գլ խա վոր քար-

տու ղար ըն կեր Մ. Ս. Գոր բա չո վի1 դի մու մին` ո ւղղ ված Ա դր բե ջա նի և 

Հա յաս տա նի աշ խա տա վոր նե րին, ժո ղո վուրդ նե րին, ի նչ պես նաև Հա-

յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի 1988 թ. փետր վա րի 26-ի ար տա հերթ 

պլե նու մի ո րոշ մա նը:

 Կուս կո մի տե ի քար տու ղար Գ. Սարգ սյա նը հա մալ սա րա նի ու սա-

նո ղու թյանն ու պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մին հան գա մա նո րեն 

ծա նո թաց րեց ՍՄԿԿ Կենտ կո մի գլ խա վոր քար տու ղար Մ. Ս. Գոր բա-

չո վի՝ Ա դր բե ջա նի և Հա յաս տա նի աշ խա տա վոր նե րին, ժո ղո վուրդ նե-

րին ո ւղղ ված դի մու մին:

 Հա յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի ար տա հերթ պլե նու մի ո րոշ ման 

տեքս տը հրա պա րա կեց հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ՀՍՍՀ ԳԱ ա կա դե-

մի կոս Ս. Համ բար ձու մյա նը2: 

Ե լույթ ու նե ցան Մե խա նի կայի ֆա կուլ տե տի դա սա խոս, դոց. Գ. 

Բա բա ջա նյա նը, ՍՄԿԿ պատ մու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ Ալ. Մկրտչյա-

նը, Ռու սաց լեզ վի և գրա կա նու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Լ. 

Մկրտչյա նը, տե սա կան ֆի զի կայի ամ բի ո նի պրո ֆե սոր, ՀՍՍՀ ԳԱ 

ա կա դե մի կոս Գ. Սա հա կյա նը, ՍՄԿԿ պատ մու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ 

Հ. Հա կո բյա նը, Ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի գի տաշ խա տող Ս. Ա զի զյա-

նը. հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ Ա. Պա պյա նը, 

ը նդ հա նուր և հա մե մա տա կան լեզ վա բա նու թյան ամ բի ո նի պրո ֆե սոր, 

ՀՍՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս Էդ. Ա ղա յա նը3 և ու րիշ ներ: Նրանք ի րենց 

ե լույթ նե րում մի ա հա մուռ հա վա նու թյուն տվե ցին ըն կեր Մ. Ս. Գոր-

բա չո վի դի մու մի բո լոր դրույթ նե րին, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե ցին ու 

գո հու նա կու թյուն ար տա հայ տե ցին ՍՄԿԿ Կենտ կո մի գլ խա վոր քար-

տու ղա րին դի մու մի առ թիվ՝ նշե լով, որ հա մալ սա րա նի բազ մա հա զա-

րա նոց կո լեկ տի վը, ու սա նող ե րի տա սար դու թյու նը խո րին ե րախ տա-

գի տու թյան զգա ցու մով են ըն կա լում դի մու մի պա րու նա կած գնա հա-
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տա կան ներն ու հետ ևու թյուն նե րը: 

Ե լույթ ու նե ցող նե րը մի ա ժա մա նակ նշե ցին, որ ա մեն ի նչ կա նեն 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում էլ ա վե լի ա մուր հիմ քե րի վրա 

դնե լու ու սա նող ե րի տա սար դու թյան ին տեր նա ցի ո նալ դաս տի ա րա-

կու թյու նը, ու սում նա կան և գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը 

կկազ մա կեր պեն ա ռա վել բարձր մա կար դա կով:

 Մի տին գի մաս նա կից նե րը, մի ա հա մուռ հա վա նու թյուն տա լով 

ՍՄԿԿ Կենտ կո մի գլ խա վոր քար տու ղար ըն կեր Մ. Ս. Գոր բա չո վի դի-

մու մին, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի փետր վա րյան 

պլե նու մի ո րոշ մա նը, հա մոզ մունք հայտ նե ցին, որ Լեռ նային Ղա րա-

բա ղի Ի նք նա վար Մար զը Սո վե տա կան Հա յաս տա նին մի ա վո րե լու 

հար ցը ՍՄԿԿ Կենտ կո մի ազ գային պրոբ լեմ նե րին նվիր ված պլե նու-

մում կգտ նի իր ար դա րա ցի լու ծու մը: 

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 5 մար տի 1988 թ.

№ 3
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.62

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

1 ապրիլի 1988 թ.

Եր ևան

1988 թվա կա նի ապ րի լի 1-ին կա յա ցավ Եր ևանի պե տա կան հա-

մալսա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի նիս տը. նիս տին մաս նակ ցոմ 

է ին կո մի տե ի ան դամ ներ՝ ը նկ. ը նկ. Գ. Սարգ սյա նը, Ն. Դավ թյա նը, Ա. 

Ա ռուս տա մյա նը, Ս. Ա ղա սա րյա նը, Լ. Կա րապ ետյա նը, Հ. Մկրտ չյա-

նը, Ս. Ա մի րյա նը, Հ. Աբ րա հա մյա նը, Գ. Սա հա կյա նը, Մ. Սարգսյանը, 

Տ. Բար սե ղյա նը, Գ. Ա նան յա նը, Վ. Հա րու թյու նյա նը, Լ. Մկրտ չյա նը։

 Նիս տին հրա վիր ված է ին վար չատնտեսա կան մա սի պրո ռեկ տոր 

Մ. Բու նի ա թյա նը, ֆա կուլ տետ նե րի դե կան նե րը, կուս բյու րոյի քար-

տու ղար նե րը, գլ խա վոր հաշ վա պա հը, ավ տո պար կի վա րիչ Համ բար-

ձու մյա նը։

 Կուս կո մի տե ի նիս տը վա րում է ր Գ. Սարգ սյա նը։ 
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Օ ՐԱ ԿԱՐԳ՝ 

 <....> 

4. Լեռ նային Ղա րա բա ղի և նրա շուրջ ստեղծ ված ի րա դար ձու-

թյուն նե րի հետ կապ ված հա մալ սա րա նում ի րա վի ճա կի կա յու նաց-

ման մի ջո ցա ռում նե րի պլան։

<....> 

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – Լեռ նային Ղա րա բա ղի և նրա շուրջ ստեղծ ված ի րա-

դար ձու թյուն նե րի հետ կապ ված հա մալ սա րա նում ի րա վի ճա կի կա յու-

նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի պլան[ի մասին]:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Ա. Ա ռուս տա մյան[ը], Հ. Աբ րա հա մյան[ը], 

Գ. Անանյան[ը], Գ. Սա հա կյան[ը], Գ. Սարգ սյան[ը]։

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – Հաս տա տել Լեռ նային Ղա րա բա ղի և նրա շուրջ 

ստեղծ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ կապ ված հա մալ սա րա նում 

ի րա վի ճա կի կա յու նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի պլա նը։

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻԵՎՆՐԱՇՈՒՐՋՍՏԵՂԾՎԱԾԻՐԱ-

ԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԵՏԿԱՊՎԱԾՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄԻՐԱ-

ՎԻՃԱԿԻԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՊԼԱՆ

1. Կուս բյու րո նե րի ը նդ լայն ված նիս տե րում քն նար կել տե ղե րում 

ի րա վի ճա կի հետ կապ ված հար ցե րը, կոնկ րետ մի ջոց ներ ձեռ նար-

կել կո լեկ տիվ նե րում պատ շաճ կարգ ու կա նոն հաս տա տե լու, այդ 

գոր ծում ղե կա վար նե րի և կո մու նիստ նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը 

բարձ րաց նե լու հա մար:

Կուս բյու րո ներ  1988 թ. ապ րիլ

2. ՀՍՍՀ Բ և ՄՄԿ մի նիստ րու թյան հա սա րա կա գի տա կան ա ռար-

կա նե րի դա սա վանդ ման վար չու թյան և գի տա-մե թե դա կան խորհրդի 

հետ հա մա տեղ և Ա նդր կով կա սյան հան րա պե տու թյուն նե րից, միու-

թյան խո շոր կենտ րոն նե րից մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցու թյամբ 

կազ մա կեր պել միջ բու հա կան գի տապ րակ տիկ կոն ֆե րանս նվիր-

ված ՍՍՀՄ-ո ւմ ազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի կա տա րե լա գործ ման 

պրոբ լեմ նե րին:

ԳՀՄ   4-րդ եռ. 1988 թ.

3. Փի լի սո փա յու թյան, քա ղա քատն տե սու թյան, գի տա կան կո մու-

նիզ մի, ՍՄԿԿ պատ մու թյան և կի րա ռա կան սո ցի ո լո գի այի բնա գա-
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վառ նե րում Ե ՊՀ-ի հիմ նա կան գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 1986-

90 թ. պլա նում ը նդ լայ նել կո մու նիս տա կան դաս տի ա րա կու թյան պրոբ-

լեմ նե րին նվիր ված բա ժի նը:

ԳՀՄ  3-րդ եռ. 1988 թ.

4. Կազ մա կեր պել լրա ցու ցիչ մի աս նա կան քա ղօր նվիր ված Մ. Ս. 

Գոր բա չո վի Ա դր բե ջա նի և Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու թյա նը, ժո-

ղո վուրդ նե րին ո ւղղ ված ու ղեր ձի և ՍՄԿԿ Կենտ կո մում տե ղի ու նե-

ցած խորհր դակ ցու թյան հիմ նադ րույթ նե րի և հանձ նա րա րա կան նե րի 

պար զա բան մա նը:

 Կուս կո մի տե, կուս. բյու րո ներ. 1988 թ. ապ րիլ

5. Պատ մու թյան, ի րա վա բա նա կան, բա նա սի րա կան ֆա կուլ տետ-

նե րի և հա սա րա կա գի տա կան ամ բի ոն նե րի դա սա խոս նե րի ու ժե րով 

բո լոր ֆա կուլ տետ նե րում, ու սա նո ղա կան հան րա կա ցա րան նե րում 

կազ մա կեր պել դա սա խո սու թյուն ներ, զրույց ներ ՍՍՀՄ-ո ւմ ազ գային 

հա րա բե րու թյուն նե րի, սո վե տա կան հայ րե նա սի րու թյան և սո ցի ա լիս-

տա կան ին տեր նա ցի ո նա լիզ մի պրոբ լեմ նե րի շուր ջը։

 Պատ. ֆակ.-ի կուս. բյու րո. հաս. ա մբ.-ներ 1988 թ. ապ րիլ, մայիս

6. Քա ղա քա կան ու սուց ման բո լոր օ ղակ նե րում հեր թա կան պա-

րապ մունք նե րը նվի րել Լեռ նային Ղա րա բա ղի վե րա բե րյալ ՍՄԿԿ 

Կենտ կո մի ո րո շում նե րի և ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում նե րի ու սում նա-

սիր մանն ու պար զա բան մա նը, կու սակ ցու թյան ազ գային քա ղա քա-

կա նու թյան հար ցե րին։ 

Կուս կո մի տե   1988 թ. ապ րիլ-մայիս

7. Ա նց կաց նել ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րու թյան հա մալ սա-

րա նա կան կոն ֆե րանս Մի ու թյան տար բեր քա ղաք նե րի բու հե րի ու սա-

նո ղա կան պատ վի րա կու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ 

ՈՒԳ ՀԸ    1988 թ. ապ րիլ

8. Ա նց կաց նել «Ու սա նո ղա կան Գա րուն» ա վան դա կան փա ռա տո-

նը, հրա վի րե լով մեր ե րկ րի տար բեր հան րա պե տու թյուն նե րի  ու սա նո-

ղա կան պատ վի րա կու թյուն նե րի։

Լ ԿԵՄ կո մի տե               1988 թ. ապ րիլ

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1147, թ. 55, 61-63։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։
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№4

С УВЕДОМЛЕНИЕМ
ОБРАЩЕНИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
СТЕПАНАКЕРТА РЕКТОРАТУ ЕРЕВАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

26 мая 1988 г. 
Степанакерт

20 февраля с.г. сессия Нагорно-Карабахского областного Совета 
приняла постановление о воссоединении Нагорного Карабаха с 
Арменией с просьбой к Верховному Совету Армянской ССР принять 
соответствующее постановление. Однако до настоящего времени 
сохраняется абсолютное мол ча ние со стороны Верховного Совета 
Арм. ССР. Положение армян в Нагорном Карабахе и в других регионах 
Азер байд жана крайне тяжелое и продолжает ухудшаться с каждым 
днем. В Баку, Кировабаде, Сумгаите, Мингечауре, Физули, Шам хоре и 
других районах продолжается избиение и на сильст венное выселение 
армян из своих очагов. Степанакерт стал городом приюта беженцев. 
Положение Степанакерта наверное нельзя сравнить ни с одним городом 
мира. Более того, практически вся область находится в блокадном 
по ло жении. 14-15 мая избиение, погромы квартир, насильствен ное 
изгнание армянских семей, вплоть до новорожденных детей начались 
в Шуше. Армянское население Шуши по го ловно изгнано и находится 
в Степанакерте и в близлежащих селах. Вместе с тем отметим, что 
инцидент в Араратском районе Армении стал предметом широкого 
и гласного об суж дения со стороны ЦК Компартии Азербайджана, 
Верховного Совета республики, прокуратуры, Союза писателей Азер-
байджана, используя средства печати и телевидения. Спра шивается, 
почему один инцидент в Армении стал предметом широкого 
обсуждения в верхах Азербайджана, а руководство Армении упорно 
молчит. Видимо, ждете полного геноцида армян в Азербайджане, 
чтобы воздвигнуть новый памятник в Цицернакаберде.

 Наличие 35 подписей заверяет 
старший телеграфист Минасян 

ԵՊՀ պատ մու թյան թան գա րա նի ար խիվ, ֆ. 34, գ. 81, թ. 1: 

Պատ ճեն: Մե քե նա գիր:
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№5

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՀԼԿԵՄԿԵՆՏԿՈՄՈՒՄ

1 հունիսի 1988 թ.

Եր ևան

 Հու նի սի 1-ին ՀԼ ԿԵՄ Կենտ կո մում, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-

րա նի մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րի ա ռա ջար կով տե ղի 

ու նե ցավ հան դի պում ՀԼ ԿԵՄ Կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Հ. Հա-

կո բյա նի հետ:

 Հան դիպ ման ժա մա նակ ան կեղծ խո սակ ցու թյուն ծա վալ վեց Հայ-

կա կան ՍՍՀ Գե րա գույն սո վե տի հեր թա կան նս տաշր ջա նում Լեռ-

նային Ղա րա բա ղի խն դի րը քն նար կե լու, մա մու լում և հե ռուս տա տե-

սու թյամբ հա մա պա տաս խան ին ֆոր մա ցի ա տա լու շուրջ: Խոս վեց 

նաև Լեռ նային Ղա րա բաղ ու սա նո ղա կան շի նա րա րա կան ջո կատ 

ու ղար կե լու, ղա րա բաղ ցի պի ո ներ-դպ րո ցա կան նե րի հան գիս տը հան-

րա պե տու թյան պի ո նե րա կան ճամ բար նե րում կազ մա կեր պե լու, Հա-

յաս տա նում գտն վող սում գայիթ ցի ե րե խա նե րին օգ նու թյուն ցույց տա-

լու և մի շարք այլ հար ցե րի մա սին:

 Ներ կա նե րին տե ղյակ պահ վեց այն մա սին, որ ՀԼ ԿԵՄ Կենտ կո մի 

միջ նոր դու թյամբ լուծ վել է Լեռ նային Ղա րա բաղ ու սա նո ղա կան-շի նա-

րա րա կան ջո կատ ու ղար կե լու հար ցը, և այժմ ըն թա նում են նա խա-

պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը: Վճռ վել է նաև հան րա պե տու-

թյան պի ո նե րա կան ճամ բար նե րում ամ ռա նը ըն դու նել մար զի պի ո-

ներ-դպ րո ցա կան նե րին, մի ա ժա մա նակ ՀամԼ ԿԵՄ Կենտ կո մի ա ռջև 

հարց է բարձ րաց վել նրանց հան գիս տը կազ մա կեր պե լու նաև Մի ու-

թյան ա ռաջ նա կարգ պի ո նե րա կան ճամ բար նե րում:

 Հան դիպ ման ժա մա նակ նշ վեց նաև, որ ՀԼ ԿԵՄ Կենտ կո մի ո րոշ-

մամբ՝ կո մե րիտ մի ու թյան մի ջոց նե րից հա մա պա տաս խան գու մար է 

հատ կաց ված սում գայիթ ցի ե րե խա նե րին նվեր ներ գնե լու հա մար:

 Տե ղե կաց վեց ՀԼ ԿԵՄ Կենտ կո մի նա խա ձեռ նու թյամբ Լեռ նային 

Ղա րա բաղ մայ րե նի լեզ վով գրա կա նու թյան հա վաք ման և ա ռաք ման 

ըն թաց քի մա սին: Առ այ սօր ՀԼ ԿԵՄ Կենտ կո մում, քաղ կոմ-շրջ կոմ նե-

րում հա վաք վել է ա վե լի քան 10 հա զար կտոր գիրք, ո րն օ րերս կա-

ռաք վի Լեռ նային Ղա րա բաղ:

 Հան դիպ ման մաս նա կից ու սա նող նե րը, ի րենց ձայ նը մի աց նե-
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լով Թա տե րա կան հրա պա րա կում նս տա կյաց ցույ ցի մաս նա կից նե-

րի հար ցադ րում նե րին, դժ գո հու թյուն հայտ նե լով ստեղծ ված ա նո րոշ 

ի րա վի ճա կից, ի րենց քն նա դա տա կան խոսքն ո ւղ ղե ցին ի նչ պես մի ու-

թե նա կան, այն պես էլ հան րա պե տա կան մաս սա յա կան ին ֆոր մա ցի-

այի մի ջոց նե րի հաս ցե ին:

Զ րույ ցին մաս նակ ցում էր նաև ՀԼ ԿԵՄ Կենտ կո մի քար տու ղար Լ. 

Յո լյա նը:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 11 հու նի սի 1988 թ. 

№ 6
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.66

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

8 հունիսի 1988 թ.

Եր ևան

1988 թվա կա նի հու նի սի 8-ին կա յա ցավ Եր ևա նի պե տա կան հա-

մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի նիս տը, ո րին մաս նակ ցում է ին 

կո մի տե ի ան դամ ներ՝ ը նկ. ը նկ. Ս. Համ բար ձու մյա նը, Գ. Սարգ սյա նը, 

Ն. Դավ թյա նը, Բ. Հա րու թյու նյա նը, Հ. Մկրտ չյա նը, Ս. Ա ղա սա րյա նը, 

Մ. Սարգ սյա նը, Ռ. Հա կո բյա նը, Տ. Բար սե ղյա նը, Մ. Գրի գո րյա նը, Հ. 

Աբ րա հա մյա նը։

 Նիս տին հա վիր ված է ին՝ պրո ռեկ տոր ներ Մ. Դավ թյա նը, Մ. Բու նի-

ա թյա նը, ֆա կուլ տետ նե րի կուս. բյու րո նե րի քար տու ղար ներն ու դե-

կան նե րը։

 Նիս տը նա խա գա հում էր կուս կո մի տե ի քար տու ղար Գ. Սարգ սյա-

նը։ 

Օ ՐԱ ԿԱՐԳ 

<....> 

6. Ս տեղծ ված ար տա կարգ ի րա վի ճա կում հա մալ սա րա նի ու սա-

նող նե րի շր ջա նում տար վող աշ խա տանք նե րի մի ջո ցա ռում նե րի պլա-

նի հաս տա տում։

<....> 
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ՍՏԵՂԾՎԱԾԱՐՏԱԿԱՐԳԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՇՐՋԱՆՈՒՄՏԱՐՎՈՂԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՊԼԱՆ

1. Ա մե նօ րյա բա ցատ րա կան աշ խա տանք տա նել նս տա ցույ ցի 

մաս նա կից նե րի հետ։ 

Կուս կո մի տե, կուս բյու րո ներ, դե կա նատ ներ

2. Կազ մա կեր պել հան դի պում ՀՍՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դի նա-

խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ Վ. Մով սի սյա նի4 հետ։

 Կուս կո մի տե

3. Կու սակ ցա կան կո մի տե ում կազ մա կեր պել հան դի պում ՀԿԿ 

Երևա նի քա ղա քային կո մի տե ի ա ռա ջին քար տու ղար Լ. Գ. Սա հա-

կյա նի հետ։ 

Կուս կո մի տե

4. Կու սակ ցա կան կո մի տե ում կազ մա կեր պել հան դի պում քա ղա քի 

և հան րա պե տու թյան ղե կա վար նե րի հետ։

 Կուս կո մի տե

5. Կազ մա կեր պել բա նա վեճ նս տա ցույ ցի մաս նա կից հա մալ սա րա-

նի ու սա նող նե րի և պե տա կան, վար չա կան ու մի ջազ գային ի րա վուն քի 

ամ բի ո նի վա րիչ, ի րա վա բա նա կան գիտ. դոկ տոր Վ. Ռ. Նա զա րյա նի 

միջև, հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում այն ցու ցադ րել հե ռուս տա տե-

սու թյամբ։

 Կուս կո մի տե

6. Հա մալ սա րա նի բո լոր ֆա կուլ տետ նե րում և ստո րա բա ժա նում-

նե րում կազ մա կեր պել դա սա խո սու թյուն ներ նվիր ված Հայ ժո ղովր դի 

պա տմու թյան, ազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման տար-

բեր պրոբ լեմ նե րին։ Այդ նպա տա կով ստեղ ծել դա սա խո սա կան խումբ 

հետ ևյալ կազ մով՝ 

- Լ. Խուր շու դյան – Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ա մբ. վա րիչ, 

պրո ֆե սոր. 

- Ս. Ա մի րյան – ՍՄԿԿ պատ մու թյան ա մբ. վա րիչ, պրո ֆե սոր.

- Վ. Նա զա րյան – պե տա կան ի րա վուն քի և միջ. ի րավ. ա մբ. վա-

րիչ, պրոֆ.

- Է. Զոհ րա բյան – ՍՄԿԿ պատ մու թյան ամ բի ո նի պրոֆ.

- Յու. Մկր տու մյան5 – հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ամ բի ո նի 

դո ցենտ.
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- Բ. Հա րու թյու նյան – Հրա տա րակ չու թյան դի րեկ տոր, դո ցենտ:

7. Հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ում կազ մա կեր պել հան-

դի պում ու սա նո ղա կան ակ տի վի հետ։

 Կուս կո մի տե

8. Ռեկ տո րա տի հետ հա մա տեղ հրա վի րել ֆա կուլ տետ նե րի դե-

կան նե րի և կուսբյու րո նե րի քար տու ղար նե րի խորհր դակ ցու թյուն։

 Կուս կո մի տե, ռեկ տո րատ

9. Կուս կո մի տե ի քար տու ղար նե րի, կու սակ ցա կան ակ տի վի ու ժե-

րով ան հա տա կան բա ցատ րա կան աշ խա տանք տա նել նս տա ցույ ցի 

մաս նա կից համալ սա րա նի ու սա նող նե րի հետ։ 

Կուս կո մի տե

10. Կու սակ ցա կան կո մի տե ում ան ցկաց նել ան հա տա կան զրույց-

ներ ա ռան ձին դա սա խոս նե րի հետ։

 Կուս կո մի տե

11. Լեռ նային Ղա րա բա ղի պրոբ լե մի տար բեր աս պեկտ նե րի նվիր-

ված հոդ ված նե րի նա խա պատ րաս տում և հրա պա րա կում։

 Կուս կո մի տե, պատ մու թյան, փի լիս. և սո[ց]. ֆա կուլ տետ ներ։

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1147, թ. 88, 104-105։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№7

«ТРЕБУЕМ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Репортаж с Театральной площади Еревана о сидячем митинге 
студентов Ереванского государственного университета.

В истории университета, да и вообще всех вузов республики, 
такого еще сроду не бывало. В течение вот уже двух недель, начиная 
с 26 мая, большая группа студентов Ереванского университета заняла 
подиум городской оперы и организовала сидячий митинг. Это явление 
было настолько новым и необычным, что мгновенно стало темой  
№ 1 в жизни ереванцев, жителей всей республики, переживающей в 
последние месяцы нелегкий период. Тем не менее, в последнее время 
изменилось к лучшему отношение средств массовой информации 
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Армении к митингам, другим событиям общественной жизни. 
Гостелерадио уделяет немало внимания происходящему у оперы, 
немного «зашевелились» газеты, однако не все.

Итак, я направляюсь на Театральную площадь с целью подготовить 
материал об этом, скажу без преувеличения, исключительном, 
неординарном явлении, попытаться дать ответы на поставленные 
участниками митинга вопросы.

Итак, кто они – мы знаем, а вот чего добиваются?
Непривычное зрелище представляет собой Театральная площадь. 

Вдоль всего подиума оперы несколькими рядами расположились 
студенты.  Рядом с ними лежат теплые одеяла (митинг – круглосуточ-
ный, студенты ночью спят прямо здесь), время от времени из небольшой 
будки приносят пищу и бутылки с напитками (будка снабжает пищей 
участников митинга). Со ступенек периодически собирают бутылки 
и уносят. Небольшая часть площади перед подиумом огорожена 
веревкой (это сделано для того, чтобы обеспечить полный порядок). 
Студенты сидят рядом друг с другом, некоторые полулежат, от 
знойных лучей солнца их прикрывают самодельные «тенты», и шапки 
или кепки, но от жаркого ереванского солнца все равно не спастись, 
даже тем, кто прогуливается по площади или стоит в группе людей, 
увлеченно беседующих о чем-то, нелегко выдержать палящий зной 
и необычную духоту воздуха, только в тени можно чувствовать себя 
спокойно, но это уже подальше от места митинга, рядом с садом близ 
оперы. Что же говорить о тех, кто вот уже более 350 часов провел, 
сидя на подиуме оперы! Но и это еще не все: памятники Туманяну 
и Спендиаряну, стоящие на площади, также огорожены веревкой, за 
ней сидят участники голодовки, других акций — требований при-
знать геноцид армян в Сумгаите, права беженцев из этого города и 
решительно осудить покрывателей этого чудовищного преступления, 
воссоединить НКАО с Арменией. Эти ребята и девушки уже присо-
единились по ходу сидячего митинга к студентам университета. А 
студенты требуют следующего: чтобы просьба облсовета народных 
депутатов Нагорно-Карабахской автономной области, принятая на 
внеочередной сессии облсовета НКАО 20 февраля, о воссоединении 
НКАО с Армянской ССР и адресованная Верховному Совету Арме-
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нии, а также Азербайджана, была рассмотрена на предстоящей сессии 
Верховного Совета Армении, для чего следует внести её в повестку 
дня, и чтобы Верховный Совет республики дал согласие на просьбу 
депутатов облсовета НКАО, выражающую желание подавляющего 
большинства населения области, выраженную ясно и четко. Другое 
требование заключалось в том, чтобы центральные руководящие ор-
ганы официально заверили население республики в том, что решение 
конституционным путем проблемы НКАО не снято с повестки дня, а 
следовательно, вопрос о воссоединении НКАО с Арменией должен 
быть рассмотрен демократическим путем, а выступления отдельных 
высокопоставленных лиц об отказе рассматривать его не являются го-
товым решением.

И, наконец, третье требование – это немедленное осуждение 
сумгаитской резни армян на самом высоком уровне и привлечение 
к суду всех её организаторов и подготовителей. Нас возмущает то, 
что все чудовищные преступления, совершенные в Сумгаите на 
сегодняшний день неизвестно по какой причине свели к осуждению 
пока только одного человека – Т. Исмайлова, да и то за хулиганство, 
а не за групповое преступление на национальной почве. Думается, 
читатель поймет разницу между этими понятиями, даже не будучи 
специалистом-правоведом. Мы считаем, что 15 лет – слишком 
милосердное наказание озверелым убийцам-националистам вроде  
Т. Исмайлова, равно как и отстранение от должности и исключение из 
партии первого секретаря Сумгаитского горкома партии Д. Муслим-
заде и начальника ГОВД Сумгаита X. Джафарова, несущих прямую 
ответственность за резню армян – всего лишь способ увести их 
от заслуженного наказания. Мы не хотим вмешиваться в область 
юриспруденции, но стоит все же сказать, что только высшая мера 
наказания – расстрел – достойная мера этим и другим преступникам, 
посягнувшим на святую дружбу и братство советских народов, зверски 
убивших и надругавшихся над ни в чем не повинными людьми, чья 
«вина» состояла в том, что... они были армянами. Даже центральные 
органы печати («Известия», «Комсомольская правда») квалифициро-
вали кровавый «шабаш» в Сумгаите как антиармянский погром.

Это, в общем, требования студентов университета, на эти вопросы 
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они требуют ответа и стараются использовать свою мирную акцию 
для того, чтобы привлечь внимание властей. Следует подчеркнуть (и 
об этом писалось в газете «Ерекоян Ереван»), что студенты имеют по 
закону право на такой митинг. И вот что хотелось бы отметить особо: 
несмотря на всю сложность ситуации, сложность решения поставлен-
ных на митинге вопросов, волнение и высокий накал споров и бесед, 
на Театральной площади абсолютно спокойно, даже буднично, и со 
стороны может показаться, что ничего особенного не происходит. Что 
же, митинг организован на высоком уровне – это факт, организованно 
ведут себя все собравшиеся на площади люди.

Признаться, больно было слушать горькие и резкие упреки 
студентов по адресу прессы – её молчания, трусости, скажем прямо, 
нежелания «рисковать» из-за «какого-то митинга». И они полностью 
правы: газеты республики не оправдали своей миссии, задним числом 
стараются соблюсти хоть какой-то вид, но не совсем удачно.

Хочу привести несколько моих диалогов со студентами у оперы.
– Все равно вы всю правду не напечатаете.
– Почему?
– Даже если захотите, ничего не сможете напечатать, враги пе-

рестройки не дадут.
– Кто же они, по-вашему?
– Это те, кто организовал публикацию совершенно искажаю-

щих действительность в Карабахе и у нас материалов, те, кто замал-
чивает Сумгаит, боясь международного скандала, кто все ставит с ног 
на голову.

– Вы пришли подготовить материалы о нашем митинге? Уж 
больно острые вопросы мы подняли, да что мы, весь народ, и власти 
это прекрасно знают. А результат? Почему ничего не делают депу-
таты... Почему не поддерживают требование народа Карабаха? Если 
они народные депутаты, так пусть выполнят волю армянского народа 
и ответят согласием на просьбу облсовета НКАО о воссоединении.

Да, такого раньше никогда не было, людям не давали возможность 
свободно высказывать свои мысли и мнения, вот в трудной ситуации 
и не хватило этого умения, которое значительно бы облегчило дело. 
Все, без исключения, студенты, с кем я говорил у оперы, благодарили 
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перестройку, давшую эту возможность. Вы помните, что один из 
них сказал, что справедливому решению вопроса мешают враги 
перестройки. Именно перестройка, гласность и демократизация 
нашей жизни позволяют надеяться на объективное, ленинское 
решение наболевшей проблемы.

И все же выступления студентов имели свой резонанс на высшем 
республиканском уровне. Первый секретарь ЦК КП Армении 
С. Г. Арутюнян6 заверил, что вопрос НКАО с повестки дня не 
снят, председатель Президиума Верховного Совета республики 
Г. М. Восканян и первый секретарь ЦК ЛКСМА Г. Г. Акопян в 
своих выступлениях официально заверили, что Верховный Совет 
республики рассмотрит на предстоящей сессии просьбу облсовета 
НКАО. Позже это заверение официально прозвучало по телевидению, 
так что резонанс есть.

Следует сказать, что в процессе подготовки материала, в 
республиканских газетах появились публикации о митинге, 
Карабахской проблеме, в эфир выходят передачи, причем не только 
об этом митинге, но и по вопросу НКАО. Студенты у оперы начали 
успешно сдавать экзамены, сдав зачеты.

Слишком непривычным оказалось для нас то, что происходит у 
Ереванской оперы, даже в рамках последних четырех месяцев, и 
именно поэтому надо объективно разбираясь во всем, писать об этом.

ЗАВЕН ВАРТАНЯН

«Երևանի համալսարան», 11 հունիսի 1988 թ.

№8

ՂԱՐԱԲԱՂԻՕԳՆՈՒԹՅԱՆՖՈՆԴԻՆ

11  հունիսի 1988 թ.

Եր ևան

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բո լոր ֆա կուլ տետ նե րի և մյուս 

օ ղակ նե րի կո լեկ տիվ ներն այս օ րե րին, ե րբ Լեռ նային Ղա րա բա ղի 

Ի նք նա վար Մար զում շա րու նակ վում է ի րադ րու թյու նը լար ված մնալ, 
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ցու ցա բե րե ցին գթասր տու թյուն ու կա րեկ ցանք. ո րո շե ցին հա մալ սա-

րա նի բո լոր աշ խա տող նե րի մեկ օր վա ե կա մու տը փո խան ցել ԼՂԻՄ-ի 

կենտ րոն Ստե փա նա կեր տի բնակ սոց բան կի բա ժան մուն քին` Սում-

գայի թի ոճ րա գոր ծու թյու նից տու ժած և այն տեղ ա պաս տա նած հայ 

ըն տա նիք նե րի հա մար ան հա տա կան բնա կե լի տներ կա ռու ցե լու և 

նրանց այլ ան հրա ժեշտ օգ նու թյուն ցույց տա լու նպա տա կով: 

Եր ևա նի հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վը ԼՂԻՄ-ին և այն տեղ գտն վող 

Սում գայի թից հե ռա ցած ըն տա նիք նե րին ցույց է տվել նաև այլ նյու թա-

կան օգ նու թյուն:

 Հի շեց նում ե նք, որ Ստե փա նա կեր տի բնակ սոց բան կի բա ժան մուն-

քում բաց ված Ղա րա բա ղի օգ նու թյան ֆոն դի հաշ վի հա մարն է` 50806:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 11 հու նի սի 1988 թ.

№9

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՍՈՒՄԳԱՅԻԹՑԻՆԵՐԻՆ

11 հունիսի 1988 թ.

Եր ևան

 Սում գայի թում կա տար ված ոճ րա գոր ծու թյու նից հե տո մեր հան-

րա պե տու թյու նում ա պաս տա նած սում գայիթ ցի քա ղա քա ցի նե րին 

ան մի ջա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու պատ րաս տա կա մու թյամբ հան-

դես ե կավ նաև մեր հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վը, ո րը կա նանց խորհր դի 

ղե կա վա րու թյամբ վերց րեց Աղ վե րա նի «Ա րա րատ» և հա մալ սա րա-

նի Բյու րա կա նի պան սի ո նատ նե րում տե ղա վոր ված նե րի շե ֆու թյու նը 

(շուրջ 220 հո գու): Սկ սած մար տի 10-ից, գրե թե ա մեն օր հա մալ սա րա-

նի շատ դա սա խոս ներ, աշ խա տա կից ներ, ու սա նող ներ այ ցե լում է ին 

այդ պան սի ո նատ նե րը, սում գայիթ ցի նե րին ա պա հո վում սնն դամ թեր-

քով, հա գուս տով, ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան ապ րանք նե րով, տե ղե-

կու թյուն ներ հա ղոր դում նրանց հա րա զատ նե րի մա սին: Կազ մա կերպ-

վում է ին հա վաք ներ, զրույց ներ, է քս կուր սի ա ներ: Կուս կո մի տե ի օ ժան-

դա կու թյամբ նրանց հա մար ա պա հով վել է բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն:

 Լուրջ ու շադ րու թյան է ար ժա նա ցել դպ րո ցա կան ե րե խա նե րի ո ւս-

ման հար ցը 8-10-րդ դա սա րա նի 6 ա շա կերտ տե ղա վոր վել են Եր ևա-
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նի ֆիզ մաթ գի շե րօ թիկ դպ րո ցում, թեթև ար դյու նա բե րու թյան տեխ նի-

կու մում, ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նում: «Ա րա րատ» պան սի ո նա տի 

սում գայիթ ցի քա ղա քա ցի նե րին հա մալ սա րա նի գի տա կան գրա դա րա-

նը շուրջ 200 կտոր պատ մա կան գրա կա նու թյան նվի րատ վու թյուն է 

ա րել: Շատ գր քեր են նվի րել ա ռան ձին աշ խա տա կից ներ, դա սա խոս-

ներ, ու սա նող ներ: 

Իսկ հա մալ սա րա նի «Տոհ միկ» ե րգ չա խում բը հա մերգ նե րով հան-

դես է ե կել ոչ մի այն շե ֆա կան, այլև մյուս պան սի ո նատ նե րում, որ տեղ 

տե ղա վոր ված են սում գայիթ ցի քա ղա քա ցի նե րը: 

Այդ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծին մաս նակ ցել են նաև 

հան րա պե տա կան, Մյաս նի կյա նի շր ջա նի և հա մալ սա րա նի Կար միր 

խա չի ըն կե րու թյուն նե րը: 

Ն. Դավ թյան, հա մալ սա րա նի կա նանց խորհր դի նա խա գահ

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 11 հու նի սի 1988 թ.

№ 10

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.67

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

21 հունիսի 1988 թ.

Եր ևան

1988 թվա կա նի հու նի սի 21-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի կուս կո մի տե ի նիս տը, ո րին մաս նակ ցում է ին՝ 

Ա. Ա ռուս տա մյա նը, Ս. Ա ղա սա րյա նը, Հ. Մկրտ չյա նը, Ս. Ա մի րյա նը, 

Հ. Աբ րա հա մյա նը, Տ. Բար սե ղյա նը, Մ. Գրի գո րյա նը, Ն. Դավ թյա նը, 

Բ. Հա րու թյու նյա նը, Ռ. Հա կո բյա նը, Վ. Հա րու թյու նյա նը, Ա. Հով սե-

փյանը, Մ. Սարգ սյա նը, հրա վի ր ված է ին ֆա կուլ տետ նե րի կուս. բյու-

րո նե րի քար տու ղար նե րը. նիս տը վա րում է ր Ն. Դավ թյա նը։ 

Օ ՐԱ ԿԱՐԳ

<....> 

2. Ե ՊՀ սկզբ նա կան կուս կազ մաեր պու թյուն նե րի կու սակ ցա կան 

ժո ղով նե րում ՍՄԿԿ ԿԿ 19-րդ կու սակ ցա կան կոն ֆե րան սի թե զիս նե-
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րի քն նարկ ման ար դյունք նե րի ամ փո փում։ Զեկ. Ն. Դավ թյան։

<....>

 [Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 2. Ե ՊՀ սկզբ նա կան կուս կազ մակեր պո ւթյուն նե րի 

կու սակ ցա կան ժո ղով նե րում ՍՄԿԿ ԿԿ 19-րդ կու սակ ցա կան կոն ֆե-

րան սի թե զիս նե րի քն նարկ ման ար դյունք նե րի մա սին։

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Բ. Հա րու թյու նյան[ը], Տ. Բար սե ղյան[ը], 

Հ. Աբ րա հա մյան[ը], Ա. Հով սե փյան[ը], Ս. Ա մի րյան[ը], Ս. Ա ղա սա-

րյան[ը], Ա. Ա ռուս տա մյան[ը], Հ. Մկրտ չյան[ը], Վ. Հաս րա թյան[ը], Ն. 

Դավ թյան[ը]։

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – 1. Հա վա նու թյուն տալ ՍՄԿԿ հա մա մի ու թե նա կան 

19-րդ կու սակ ցա կան կոն ֆե րան սի թե զիս նե րին։

2. Ե ՊՀ սկզբնական կու սակ ցա կան կուսկազ մա կեր պու թյուն նե րի 

ժո ղով նե րում թե զիս նե րի վե րա բե րյալ ար ված ա ռա ջար կու թյուն ներն 

ու դի տո ղու թյու ննե րը հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի, ՍՄԿԿ 19-րդ կոն ֆե-

րան սի պատ գա մա վոր, ա կա դե մի կոս Ս. Ա. Համ բար ձու մյա նի մի ջո-

ցով հանձ նել կոն ֆե րան սի նա խա գա հու թյա նը։

3. Թե զիս նե րի քն նարկ ման ընթացքում եր կու սկզբ նա կան կու-

սակցա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ժո ղով նե րում / փի լի սո փա յու-

թյան և բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետ ներ/ ար վել են Լեռ նային Ղա-

րա բա ղի հար ցի շուր ջը հա մալ սա րա նի ը նդ հա նուր կու սակ ցա կան 

ժո ղո վի հրա վիր ման ա ռա ջարկ ներ։ Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՍՍՀ Գե րա-

գույն սո վե տի նս տաշր ջա նը ս/թ. հու նի սի 15-ին քն նարկեց այդ հար ցը, 

աննպա տա կա հար մար գտ նել ներ կա յումս ըն դա նուր կու սակ ցա կան 

ժո ղո վի հրա վի րու մը։

4. Հու նի սի 23-ին կազ մա կեր պել հա մալ սա րա նի կո մու նիստ նե րի 

հան դի պու մը ՍՄԿԿ 19-րդ կոն ֆե րան սի պա տգա մա վոր՝ հա մալ սա-

րա նի ռեկ տոր Ս. Համ բար ձու մյա նի հետ։ 

Ո րո շու մը ըն դուն վեց մի ա ձայն։

 Ե ՐԵ ՎԱ ՆԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 

ԿՈՒՍ ԿՈ ՄԻ ՏԵ Ի ՔԱՐ ՏՈՒ ՂԱՐ՝                     Գ. Զ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1147, թ. 109, 114։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։
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№11

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ12-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ

23 հունիսի 1988 թ.

Եր ևան

1988 թ. հու նի սի 23-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի Աշ խա տան քային 

կար միր դրո շի շքան շա նա կիր պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա-

կան կազ մա կեր պու թյան 12-րդ կոն ֆե րան սը:

 Կոն ֆե րանսին ներ կա է ին հա մալ սա րա նի 26 սկզբ նա կան կուս-

կազ մա կեր պու թյուն նե րի ժո ղով նե րում ը նտ րած 375 պատ գա մա վոր-

նե րից 354-ը: Կոն ֆե րան սից բա ցա կա յում է ին 19 պատ գա մա վոր ներ, 

ո րոն ցից 9-ը` հար գե լի պատ ճա ռով:

 Կոն ֆե րան սի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում է ին ՀԿԿ Եր ևա նի 

կազ մա կեր պու թյան Մյաս նի կյա նի շրջ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Գ. 

Մու րա դյա նը, Հայ կա կան ՍՍՀ Բարձ րա գույն և միջ նա կարգ մաս նա-

գի տա կան կր թու թյան մի նիստ րի ա ռա ջին տե ղա կալ Վ. Գա բուչյա նը, 

ի նչ պես նաև կու սակ ցա կան ու վար չա կան վե րա դաս մար մին նե րի 

պա տաս խա նա տու աշ խա տող ներ: 

<....> 

Օ ՐԱ ԿԱՐԳ՝

1. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սար անի կու սակ ցա կան կո մի տե ի 

հաշ վետ վու թյու նը վե րա կա ռուց ման ղե կա վար ման աշ խատան քի մա-

սին։

/ Զե կու ցող՝ կուս կո մի տե ի քար տու ղար Գ. Զ. Սարգ սյան/

<....>

 Հայ տա րա րու թյան հա մար ձայ նը տր վում է բա նաս իրա կան ֆա-

կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Գառ նիկ Գուր գե նի Ա նա նյա նին։

 Նա խա գա հող ը նկ. Գ. Զ. Սարգ սյա նը ձայ նը տա լիս է Գ. Գ. Ա նա-

նյա նին։

Գ. Գ. Ա նա նյան – բանա սի րա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, պրո ֆե սոր

1. Հ րա տա րա կել մինչև այժմ փա կի տակ գտն վող նշա նա վոր գրող-

նե րի ու քն նա դատ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը /Լ. Շանթ, Հա մաս տեղ, 
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Ն. Աղ բա լյան, Ա. Ա հա րո նյան, Մ. Իշ խան և ու րիշ ներ/:

2. Հարց բարձ րաց նել հա մա պա տաս խան մար մին նե րի ա ռջև Հա-

յաս տա նից դուրս գտն վող հա յա շատ կենտ րոն ներում հայ կա կան 

դպ րոց նե րը վե րա բա ցե լու վե րա բե րյալ: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 

ստեղ ծել հա մա պա տաս խան ֆոնդ:

3. Բարձ րա գույն կրթության մի նիստ րի այն հրա մա նը, ո րով ոչ ազ-

գային դպ րոց նե րի շր ջա նա վարտ նե րին ի րա վունք է վե րա պահ վում 

ազ գային լեզ վով ու սուց մամբ ֆա կուլ տետ ըն դուն վել ոչ ազ գային լեզ-

վով քն նա դա տու թյան տա լով, հա մա րել դե մոկ րա տի այի ծա վալ ման 

շր ջա նի ո գուն ան հա րիր, հրա ման, ո րը լր ջո րեն հար վա ծում է ազ-

գային լե զու նե րով դպ րոց նե րին: Հա րց բարձ րաց նել մի նիստ րու թյան 

ա ռջև այն չե ղյալ հա մա րե լու:

4. Հարց բարձ րաց նել վե րա նայե լու այն կար գը, ը ստ ո րի, ի նչ լեզ-

վով դպ րոց հա ճա խե լը վճ ռում են ե րե խայի ծնող նե րը: Հան րա պե տու-

թյան ազ գային լեզ վով դպ րոց հա ճա խե լը պար տա դիր պետք է լի նի 

տվյալ հան րա պե տու թյան մեջ բնակ վող տվյալ ազ գի բո լոր ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րի հա մար, շե ղում նե րը թույ լատ րե լի են այ լազ գի ծնող նե րի և 

այլ հաս կա նա լի հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: 

Այ սու հետև հայ տա րա րու թյան հա մար ձայն է խնդ րում կի րա ռա-

կան մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տե տի ամ բի ո նի վա րիչ, պատ գա մա վոր 

Բաբ կեն Գուր գե նի Ա րարք ցյա նը7:

 Բաբ կեն Գուր գե նի Ա րարք ցյան – Կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի 

ֆա կուլ տե տի ամ բի ո նի վա րիչ

 Հար գե լի ըն կեր ներ.

 Ցան կա նում եմ խո սել մի շարք խն դիր նե րի մա սին, ո րոնք այ սօր 

ծա ռա ցել են մարդ կու թյան, և մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նի և հայ ժո-

ղովր դի ա ռջև: Եվ այս ա ռու մով կար ևոր է տես նել մեր ժո ղովր դի հա սա-

րա կա կան մտ քի կար ևո րա գույն կետ րոն` Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-

սա րա նի դիր քո րո շու մը այդ հար ցե րի նկատ մա մբ, ո րը հնա րա վոր է 

ստեղ ծել մի այն ա զատ քն նար կում նե րի և բա նա վե ճե րի մթ նո լոր տում: 

Ա ռա ջին հեր թին խոս քը Սո վե տա կան Մի ու թյու նում Հա յաս տա նի 

սահ ման նե րից դուրս ապ րող հայ զանգ վա ծի ճա կա տագ րի մա սին է, 

հատ կա պես Ղա րա բա ղի հա յու թյան և Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նքնա-

վար Մար զի ա պա գայի մա սին է։ Տար բեր ձայ նե րից և շշուկ նե րից 

լսում և ի մա նում ե նք զա նա զան լու րեր Ղա րա բա ղի, Չար դախ լո ւի և 
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այլ հա յաբ նակ վայ րե րում կա տար վող դեպ քե րի մա սին։ Սա կայն, ե րբ 

Եր ևա նում փորձ ար վեց մի տինգ կազ մա կեր պել այդ հար ցե րի վե րա-

բե րյալ, այն ճնշ վեց, և մի այն դեպ քե րից ա միս ներ հե տո « Սելս կա յա 

ժիզն» թեր թից ե նք ի մա նում Չար դախ լո ւում կա տար ված դրա մա տիկ 

ան ցու դար ձի մա սին։ Նույ նիսկ դրա նից հե տո և՛ տե ղա կան մա մու լը, և՛ 

հա սա րա կայ նու թյու նը ոչ մի պաշ տո նա կան ար ձա գանք չտ վե ցին այդ 

դեպ քե րի վե րա բե րյալ, կար ծես այդ հար ցը Հա յաս տա նին և մեզ բնավ 

չէր վե րա բեր ում։ Ա վե լին, « Սելս կա յա ժիզն» թերթն էլ լույս էր տես նում 

հա մե նայն դեպս՝ ոչ Սո վե տա կան Մի ու թյու նում։ 

Ի տար բե րու թյուն լռու թյան մատն ված այս խնդ րի, գո յա պահ պա-

նու թյու նը լայ նո րեն քն նարկ վում է մի ու թե նա կան և տե ղա կան մա մու-

լում, ո րին ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են ա կա նա վոր գրող ներ, հրա-

պա րա կա խոս ներ, գիտ նա կան ներ։ Եր կար կանգ չառ նե լով այս հար-

ցի կար ևո րու թյան վրա, նշենք մի այն, որ այն ար դի ա կան է ամ բողջ 

աշ խար հում, դաս վում է գլո բալ / հա մա մո լո րա կային/ խն դիր նե րի շար-

քում, և մենք մեզ պետք է հա շիվ տանք, որ այն կա րող է լի նել ճա կա-

տագ րա կան ի նչ պես մեր, այն պես էլ հե տա գա սե րունդ նե րի հա մար։

 Հա մալ սա րա նը, որ պես հա սա րա կա կան մտ քի կենտ րոն, իր կո չու-

մով պար տա վոր է ներ դաշ նակ լի նել հա սա րա կու թյան բո լոր հրատապ 

խն դիր նե րի հետ, ա զդ վել ժո ղովր դին հու զող հար ցե րից և ազ դել հա սա-

րա կա կան մտ քի ձևա վոր ման վրա։ 

Այս վսեմ դե րը կա տա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ հա մալ սա րա-

նը՝ որ պես մի աս նա կան մար մին, ա զատ ու ան կաշ կանդ քն նար կում-

նե րով և հե ղի նա կա վոր գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րով նպաս տի 

մեր ազ գի հոգ ևոր զար գաց մա նը։ Եվ Ղա րա բա ղի հար ցը, և գո յա պահ-

պան ման հար ցը, այ սօր հան դի սա նա լով մեր հա սա րա կու թյան ա մե-

նա շատ հու զո ղը, լռու թյան են մատն վել հա մալ սա րա նի կող մից, մինչ-

դեռ  մեր կար ծի քով հա մալ սա րա նը, օգ տա գոր ծե լով իր ամ բողջ մտա-

վոր և գի տա կան պո տեն ցիա լը, պար տա վոր էր լի նել ա ռա ջա տար նե րի 

շար քում, իր հիմ նա վոր կար ծի քը ներ կա յաց նել հա սա րա կու թյա նը և 

կա ռա վա րա կան մար մին նե րին։

 Հա մալ սա րա նը դար ձել է ի ներտ և ան տար բեր։ Շատ խորհր դա-

նշա կան է, որ այս դահ լի ճը, որ տեղ ժա մա նա կին տե ղի է ին ու նե նում 

հա մալ սա րա նա կան բուռն քն նար կում ներ և բա նա վե ճեր, ո րոնք ձևա-

վո րում է ին թե ու սա նող նե րի և թե աշ խա տա կից նե րի քա ղա քա ցի ա կան 
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գի տակ ցու թյու նը, այժմ բաց վում է մի այն պաշ տո նա կան հան դի սու-

թյուն նե րի հա մար։

 Մի խոս քով, ու զում եմ ա սել, որ հա մալ սա րա նը վեր ջին շր ջա նում 

բա վա կա նին հե ռա ցել է հա սա րա կա կան միտք ձևա վո րո ղի և հա սա-

րա կա կան միտք ար տա հայ տո ղի իր հին, բա րի ա վան դու թյուն նե րից 

և այդ ա ռու մով էլ դար ձել է մի շատ սո վո րա կան հիմ նարկ-ձեռ նար-

կու թյուն։ Վի ճա կից դուրս գա լու նպա տա կով ես ու նեմ շատ ո րո շա կի 

ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք կապ վում են այ սօր վա մեր կյան քի ա մե-

նա հրա տապ խն դիր նե րին։ Հա մոզ ված եմ, որ ա մե նից ա ռաջ պետք է. 

1. ս տեղ ծել հա մալ սա րա նա կան հանձ նա խումբ, ո րը գի տա կա նո-

րեն հիմ նա վո րի կամ հեր քի Ղա րա բա ղի՝ Հա յաս տա նին վե րա միա վոր-

վե լու նպա տա կա հար մա րու թյան հար ցը։

Երկրորդ՝ ս տեղ ծել հա մալ սա րա նա կան հանձ նա խումբ, ո րը նպաս-

տի գո յա պահ պան ման ի րադ րու թյան բա րե լավ մա նը։

Եվ երրորդ՝ ն կա տի ու նե նա լով, որ բա րո յա կան կողմ նո րո շում նե-

րը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են մեր ան ցյա լի, մեր կեն սագ րու թյան, 

մեր պա պե րի ու հայե րի հի շա տակ նե րի հետ, ա ռա ջար կում եմ ապ րի լի 

24-ը հայ տա րա րել Հի շա տա կի օր, հա մա րել ոչ աշ խա տան քային, ան-

հրա ժեշ տու թյան դեպ քում փո խա րի նե լով մո տա կա հանգս տյան օր վա 

հետ։ 

Այլ ա ռա ջար կու թյուն ներ և հայ տա րա րու թյուն ներ չեն լի նում։ Կոն-

ֆե րան սը  ա վար տում է իր աշ խա տան քը։

 Նա խա գա հող ը նկ. Գ. Զ. Սարգ սյա նը կոն ֆե րան սը հայ տա րա րում 

է փակ ված։

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1145, թ. 1, 4, 81-85։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։
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№12

ВЫСТУПЛЕНИЕ РЕКТОРА ЕГУ С. А. АМБАРЦУМЯНА 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР

18 июля 1988 г.
Москва

Товарищи!

Сегодня обстановка в нашей республике крайне на пря женная. 
Уже шестой месяц армянский народ с ос корб лен ным чувством 
национального достоинства ищет понимания и поддержки.

Проблема Нагорного Карабаха не новая, она возникла еще в 
двадцатые годы, когда неконституционным решением Кавбюро ЦК 
РКП(б) под прямым давлением И. Сталина и вопреки ранее принятой 
Ревкомом Азербайджана Декла ра ции, Нагорный Карабах был включен 
в состав Азер байд жанской ССР. Так была совершена историческая 
неспра вед ли вость, и часть армянского народа против своей воли ока-
за лась в автономном образовании, созданном вне Советской Армении.

Сегодня, когда реабилитируются последствия всех без за кон-
ных актов и злодеяний, совершенных в период культа лич ности, 
восстанавливаются справедливость и ленинские нормы политической 
жизни страны, мы обязаны вос ста но вить законное решение Ревкома 
Азербайджанской ССР от 1 декабря 1920 года о том, что отныне 
«Нагорный Карабах, Зан гезур и Нахичевань признаются составной 
частью Ар мян ской Социалистической республики». Решение это, как 
из вестно, уже 12 декабря 1920 года приветствовал В.И. Ленин, когда 
принял в Кремле членов Ревкома Армении. Мнение В.И. Ленина 
поддерживали многие его ученики и соратники, которые впоследствии 
стали жертвами сталинизма.

Я полагаю, что на сегодня одно только это может стать ос новной 
для удовлетворения справедливого желания ар мянского народа.

Важнейшим аспектом настойчивого желания армянского населе-
ния НКАО воссоединиться со своим народом является также 
целенаправленная и планомерная политика дискри ми на ции армян, 
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беззастенчиво проводившаяся в Азербайд жан ской ССР уже в течение 
67 лет. Она уже привела к прак ти че скому исчезновению армянского 
населения в Нахиче ван ской АССР, к снижению абсолютной числен-
ности армян в Нагорном Карабахе, к закрытию Педагогического 
института, Армянского драматического театра и 76 армянских па мят-
ников материальной и духовной культуры и так далее.

Дискриминационная политика сопровождается мас си ро ванной 
фальсификацией истории и подтасовкой фактов отечественной и 
мировой историографии. В частности, азер байджанскими объяв-
ляются свыше тысячи культовых па мят ников армянской архитектуры, 
азержайджанскими были объяв лены даже классические символы 
христианства – армянские хачкары (крестные-камни). Исторические 
карты искажаются так, что на территории Закавказья не остается 
места для Армении. А академик З. Буниатов дошел до того, что 
начал фальсифицировать исторические источники, изъяв из них 
сведения об Армении и Грузии. И поэтому  вов се не случайно, что, 
рецензируя проникнутую пантюркизмом и панисламизмом книгу 
турецкого историка Илдыза, он наз вал ее «ценным вкладом в нашу 
историографию».

Здесь невольно приходят на ум слова академика Д.С. Лихачева: 
«Только националисты, в глубине души не ве ря щие в свой народ и 
его культуру, искусственно пре уве ли чи вают заслуги своего народа».

И все это сопровождалось, да и сейчас сопровождается пус тым 
словословием и бравурными выступлениями о друж бе народов, 
об интернационализме, о любви к соседним на ро дам, о победе 
ленинской национальной политики, создавая при этом в народе 
ложное представление об истории своего отечества.

Кульминацией всего этого стали трагические события в городе 
Сумгаите. Как известно, Обращение Генерального секретаря ЦК 
КПСС М.С. Горбачева к азербайджанскому и армянскому народам, 
которое свидетельствовало о глубокой озабоченности и искренней 
заинтересованности в решении основных проблем по Нагорному 
Карабаху, с пониманием и признательностью было воспринято армянс-
ким народом. С чувством высокого гражданского долга и большой 
ответс вен ности за общее дело трудящиеся Армении прекратили ма-
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ни фес тации и вернулись к нормальной созидательной жизни. Од нако 
после обращения М.С. Горбачева в Азер байд жанской ССР крайне 
экстремистски настроенные национа лис тические группы орга-
низовали поджоги, погромы, на си лия и резню армянского населения.

Эти несовместимые с социализмом события в Сумгаите, не-
зависимо от нашего желания, в умах народа Армении ассо ци-
ируются с геноцидом армян 1915 года в Турецкой Армении, рез ней 
десятков тысяч армян в Баку, Нахичевани и Шуше в 1918-1920 гг. 
При этом попытки отдельных средств массовой информации предать 
забвению эти трагические события народной судьбы бесполезны, ибо 
историческая и социаль ная память народа живуча и беспредельна. 

Сегодня в Армении мы имеем новую политическую си туа цию –
подлинно массовое общенародное движение, осно вами которого 
являются как многовековой комплекс горечи, обиды и глубокой 
убежденности в исторической неспра вед ли вости, обрушившейся 
на армянский народ, так и вера в по беду разума и справедливости. 
Народ стал верить, что вся власть в СССР принадлежит ему, что народ 
осуществляет го сударственную власть через Советы, составляющие 
поли ти чес кую основу СССР, что реализация волеизъявления народа 
является основной ленинской национальной политики. 

Руководствуясь этими основополагающими концепциями, народ, 
вдохновленный идеями перестройки и демокра ти за ции, нашел воз-
можным наболевшие вопросы свои решать непривычными для 
предшествующих периодов жизни наше го общества способами-
многотысячными митингами и де монст р  ациями, спонтанно созван-
ными собраниями пар тий ных организаций и трудовых коллективов, 
разного типа за бас товк ами, голодовками, и все это – для достижения 
ко нечной цели – воссоединения НКАО с Армянской ССР.

Я считаю своим долгом заявить здесь, что мы все крайне огор-
чены и осуждаем печальный конфликт в аэропорту «Зварт ноц», 
не соглашаясь вместе с тем с комментариями средств массовой 
информации. Нет сомнения, что виновные должны быть наказаны. 
Мы осуждаем также забастовки и го ло довки, которые, как мне стало 
известно, уже пре кра ти лись.

Для решения проблемы НКАО армянский народ избрал этот 
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путь, отказавшись от двух известных уже путей – либо потеря еще 
одной армянской исторической области, которая мо жет остаться без 
коренного населения, как уже это слу чилось в Нахичевани, либо путь 
физического уничтожения, как это было раньше и повторилось в 
Сумгаите.

Все это вызывает крайнюю тревогу за ближайшее, не пред-
сказуемое для меня, будущее. В этом виноваты мы все. Мы обязаны 
были проблему НКАО разрешить еще в марте месяце.

Меры, принятые партийными и государственными орга нами 
республики, до сих пор не оказали эффективного воз дейст вия на ход 
событий и на снижение крайне нап ря женной ситуации. Сегодня нам 
нужна действенная помощь ЦК КПСС и Верховного Совета СССР. 
Ведь трудолюбивый ар мянский народ любит и хочет работать и 
творить на благо нашей великой Родины.

Однако наивно было бы думать, что сегодня это движе-
ние народа можно успокоить и свести на нет призывами крепить 
интернационализм и дружбу народов в сочетании лишь с мерами по 
социально-экономическому развитию НКАО при оставлении ее в 
Азербайджанской ССР.

Затронутый здесь вопрос о воссоединении НКАО с Ар мянской 
ССР должен быть решен политическим путем, не об р а щая внимание 
на какие-либо формальные препятствия. И это будет отвечать духу 
времени, духу XIX-ой парткон фе рен ции. Абсолютно прав Михаил 
Сергеевич: «Решение в компромиссе»8. [Я абсолютно согласен 
с Михаилом Сер гееви чем Горбачевым, который в реплике сегодня 
сказал, что мы должны искать компромиссы и здесь…]9 В качестве 
предварительных мер для реализации этого решения, а также для 
нормализации обстановки и снижения взрывоопасной напряженности 
политической ситуации в регионе, пред ла гаю, повторяю, в качестве 
предварительных мер:

временно вывести НКАО из подчинения Азербайд жан ской ССР и 
непосредственно подчинить ее Верховным ор га нам государственной 
власти и управления СССР.

выразить официальное соболезнование семьям невинных жертв 
Сумгаита;
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просить Политбюро ЦК КПСС осудить и дать общепо ли тическую 
оценку позорному для нашего общества факту убийства людей по 
национальному признаку, имевшему мес то в Сумгаите.

Я уверен, что мои мысли поддержат все азербайджанцы доб-
рой воли и, в частности, те, которые спасали армян от сум гаитских 
мракобесов.

Я еще раз хочу сказать: сегодня обстановка в нашей рес-
публике крайне напряженная, и любое опрометчивое ре ше ние 
может привести к трагическим последствиям10.

ԵՊՀ պատ մու թյան թան գա րա նի ար խիվ, ֆ. 34, գ. 82, թ. 1-5:

 Պատ ճեն: Մե քե նա գիր:

№ 13
ПИСЬМО ИСТОРИКА, ИНЖЕНЕРА ШКИРУЦА Г. В. ВСЕМ 

СТУДЕНТАМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ЕРЕВАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

25 июля 1988 г.
Москва

Выражаю свою солидарность с бастующим армянским наро-
дом в его насущном вопросе – единстве и объединении; народом 
многострадальным, с его многовековой историей и культурой, давшей 
миру и России Ованеса Туманяна, Мар ти роса Сарьяна, Мариэтту 
Шагинян, Гоар Гаспарян, Арама Ха чатуряна, Самсона Хачатряна.

Да здравствует Нагорный Карабах в составе Армении!
Да здравствует объединившийся армянский народ!
Шкируц Г. В. Историк, инженер

ԵՊՀ պատ մու թյան թան գա րա նի ար խիվ, ֆ. 34, գ. 83, թ. 2: 

Բ նա գիր: Մե քե նա գիր:
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№14

ПИСЬМО  ВАЛДЕМАРАСА КВЕТКАУСКАСА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГЛАВНОЙ 

РЕДАКЦИИ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ЛИТОВСКОЙ ССР РЕКТОРУ 
ЕРЕВАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СЕРГЕЮ АМБАРЦУМЯНУ (лично)

26 июля 1988 г.
Вильнюс

Многоуважаемый товарищ Амбарцумян!
С болью и возмущением смотрел вечером 19 июля те ле визионный 

репортаж о заседании Президиума Верховного Совета СССР. Больно 
за многострадальный армянский народ, ко торому не то что его 
законных прав, но даже слова досказать не дают. Возмутительно, 
что те же самые люди, которые провозглашают демократию и права 
народа, глас ность и правду, отмеряют всего этого ровно столько, 
сколько им самим хочется. Почему нельзя было сделать прямую 
тран с ляцию всего заседания? Почему показали его лишь на завтра, с 
купюрами и пересказами? Что надобно было скрыть?

И чего стоит такое обсуждение острейшего вопроса? Всем заранее 
розданы ноты – готовый проект поста нов ле ния, чтобы каждый знал, 
каким голосом петь. И если кто-то осме лился подать голос не по этим 
нотам, его грубо об рывали, как это случилось и с Вами. Почему Вы не 
пот ре бо ва ли от пред седательствующего (ну его, этот русский язык!), 
чтобы он призвал к порядку гражданина Горбачева, который мешает 
Вам выступать? (А может, вы это сделали, только нам не показали 
по ТВ?) Разве к лицу такое руководителю великой державы? До того 
вечера я еще верил в Горбачева, а теперь перестал его уважать. Уж 
слишком стремительно он прев ра щается в непогрешимого вождя и 
учителя, притом с ма н ер ами незабвенного Никиты Сергеевича.

А главное – какая гнусная демагогия! Нипочем воля на ро-
да, этни ческий состав населения Арцаха, его историческое прош-
лое. В Баку знают единственный, зато неотразимый ар гумент 
– НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО. И миллионы армян, ко то рые требуют  
воссоединения, и весь Верховный Совет Ар мянской ССР, и областной 
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совет НКАО – оказывается, все они экстре мис ты, взяточники и 
вообще противники пе рейстройки (опять гнусное навешивание 
произвольных, ос кор бительных этикеток!), зато Верховный Совет 
Азербайд жа на – все чис тень кие, они, и только они, действительные 
пред ставители на р одной воли! Они ведь опираются на Конституцию 
(Ста линскую? Брежневскую? Неважно!). Как будто не народ уста-
навливает Конституцию, а Конституция довлеет над судьбой народа!

Армянский народ бастует. А что ему остается делать? Ведь весь 
вопрос – во имя чего? Когда бастуют горняки Южной Африки, мы 
горячо поддерживаем их справедливую борьбу и почему-то не 
сокрушаемся о том, что народное хозяйство ЮАР недополучает 
угля, руды или золота, а у самих гор ня ков, чего доброго, передвинут 
очередь на жилье. Так почему же у армян отнимают это право?

Многое, очень многое меня взолновало до глубины души, но Вам 
все эти вещи известны не хуже меня. Примечательно другое. Тема 
этого злополучного заседания у нас у всех на устах. С кем бы не 
встретился – даже с незнакомыми – речь неиз бежно о том же. И все, с 
кем я говорил, думают так, как я. Поэтому смею утверждать, что все, 
о чем написал – это отнюдь не только мое личное мнение.

От всей души желаю Вам стойкости и успеха в Вашей благородной 
борьбе.

Ваш Valdemaras Kvietkauskas
Заместитель главного редактора 
Главной редакции энциклопедий 
Литовской ССР

 

ԵՊՀ պատ մու թյան թան գա րա նի ար խիվ,  

ֆ. 34, գ. 85, թ. 2 և հակ. կողմ.:

Բ նա գիր: Ձե ռա գիր:
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№15

ПИСЬМО СЕРГЕЯ  БУРКИНА, СТАРШЕГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, РЕКТОРУ 
ЕРЕВАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СЕРГЕЮ АМБАРЦУМЯНУ

29 июля 1988 г.
Томск

Глубокоуважаемый Сергей Александрович!
Вам пишет ст. преподаватель кафедры экономической гео графии 

Томского университета Буркин Сергей Кон с танти нович (веду, среди 
других, курс географии населения).

Еще весною мне стало известно, что географы Ере ван ско го 
университета обратились с письмом к томским геогра фам, приглашая 
нас высказать наше мнение по поводу кара бахского конфликта. Не 
видя самого письма, я сразу же ска зал при всех, что томичи должны, 
просто обязаны дать ответ (как бы ни было это трудно); при этом 
со всей опред е лен ностью сказал, что в Азербайджане давно уже 
наблюдаются различные проявления явного шовинизма, и привел 
первый, пришедший мне в голову, пример: в изданном еще лет 
двад цать назад географическом атласе Азербайджанской ССР на 
этнографической карте и в тексте не оказалось ни татов, ни талышей. 
Никаких следов – будто этих народностей нет на свете! После этого 
разговора (не знаю, по чьей команде) армянское письмо мне вообще 
не показали, на факультете оно не обсуждалось, и многие сотрудники 
о нем, возможно, до сих пор даже не слыхали.

Впрочем, речь не об этом. Взяться за перо, как говорили в 
старину, решился я, посмотрев по телевизору трансляцию заседания 
Президиума Верховного Совета СССР 18 июля. На этом заседании, 
Вы, Сергей Александрович, выступили лучше всех. Несмотря на 
нескрываемое неудовольствие Михаила Сер геевича, Вы отстояли 
право до конца изложить свою точку зрения (а всем ясно, что 
она не лично Ваша). И сама Ваша позиция, когда свой народ Вы 
призываете к сдер жан ности и порядку, а перед центральной властью 
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стараетесь оправ дать, неизбежные при разгуле страстей, нарушения 
вся ких порядков – именно такая позиция наиболее соот ветст вует 
диалектическому подходу к конфликту. Увы, больше ни с чьей стороны 
на заседании такого подхода я не заметил.

По моему мнению, рассмотрение карабахского вопроса нужно 
начать с правильной постановки его и признать, что речь идет 
не о «переподчинении» НКАО (такое словечко могли изобрести 
только чиновники); речь идет не о безликой административной 
единице, а о национальности, пожелавшей осуществить свое право 
на самоопределение. Достаточно это уяснить, и все встанет на 
свои места: как осуществлять само оп ределение нации – этому нас 
Ленин научил. Коммунисты Азербайджана, если они настоящие 
интернационалисты, долж ны немедленно, по первому требованию 
признать право карабахских армян на самоопределение («вплоть 
до отделе ния» и т. д.). Вот тогда карабахские коммунисты, если 
они настоя щие интернационалисты, должны убедить свой народ, 
что НКАО отделять от Азербайджана – это усугублять ад ми нист-
ративную чересполосицу и путаницу в экономических связях 
– совершенно нецелесообразно, что в дальнейшем – в об нов лен-
ном, перестроившемся интернационалистском Азер  байджане – 
социальная справедливость нарушаться больше никогда не будет и        
т. д. В сложившейся же обста нов ке, пока Азербайджан не признает за 
Карабахом права на са мо  оп ре деление, стремление карабахских армян 
выйти из сос тава Азербайджана является совершенно естественным. 
Вот такая постановка вопроса кажется мне наиболее соот ветствующей 
ленинским принципам национальной политики. Помните у Ленина:

«Признание… права всех национальностей на самооп ре де-
ление отнюдь не означает отказа…от … оценки целесооб раз ности… 
отделения той или иной нации в каждом от дель ном случае» (т. 23, 
с. 315). «Ни один демократ не может отри цать права Украины на 
свободное отделение от России; имен но безоговорочное признание 
этого права одно лишь и дает возможность агитировать…за 
добровольное соединение в одно государство двух народов» (т. 32, 
с. 341).  Короче говоря:  «Свобода соединения предполагает свободу 
отделения» (т. 31, с. 433-434).
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Так ставил вопрос Ленин. И если какой-то наш госу дарст-
венный документ, пусть даже такой авторитетный, как дейст вующая 
Конституция, оказывается в противоречии с ле нинскими принципами 
национальной политики, то в этот документ нужно внести поправку, а 
не цепляться за его букву.

Любые возражения, основанные на сиюминутной выгоде или 
невыгоде, не состоятельны, когда речь идет о соблю дении ленинских 
принципов. Опасаются, например, «цепной реакции». Что ж, если 
окажется, что нарушения социальной справедливости имеются у нас 
во многих республиках, – все эти язвы рано или поздно неизбежно 
обнажатся – вне зави си мости от решения карабахского вопроса 
– все их придется нам лечить, и чем скорее к лечению приступим, 
тем быстрее пойдет перестройка. Если же этих нарушений не так уж 
много, тогда и «цепной реакции» бояться нечего.

Карабахских армян упрекают сейчас в том, что они не ставили 
вопрос о выходе НКАО из состава Азербайджана при обсуждении 
Конституции 1977 года. Но кто же не знает, что годы застоя 
характеризуются именно резким снижением социально-политической 
активности всего советского народа. Не удивительно, что не был 
исключением и Карабах. С дру гой стороны, обсуждение проекта 
Конституции носило все на родный характер, но отбор поступивших от 
народа пред ло же ний осуществлялся совершенно недемократически 
– поп рав ки к тексту Конституции рассматривали, принимали 
или отвергали не только в центре, но и на местах чиновники мно-
гоотраслевого и многоступенчатого аппарата, вплоть до тех самых 
чиновников, которые готовили первоначальный проект. Так ставили 
карабахский вопрос армяне или не ставили – кто теперь докажет?

Мастера наводить тень на ясный день спрашивают: «А как же двести 
тысяч армян, живущих в Баку; неужели им тоже – самоопределение?» 
Но зачем же путать божий дар с яичницей? Право на самоопределение 
имеет любая нацио наль ность, компактно населяющая конкретную 
территорию; об отдельных же представителях той или иной 
националь нос ти (как бы ни было их много), рассеянно живущих 
среди другой, численно преобладающей, национальности, речь ра-
зумеется, не идет – это же такие азы, непонимание которых даже 
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старанно было слышать на заседании 18 июля. Со вер шенно очевидно, 
что принятое в этот день решение не соот ветствует «главному 
ориентиру», сформулированному самим Михаилом Сергеевичем «… 
сохранить уважительность к обоим народам, … не допустить обиды 
по отношению к каж дому из этих народов».

Теперь остается единственный способ поправить дело – всена-
родный референдум. И эта мысль тоже подсказана Лениным-см. 
т. 27, с. 442. Назначить его нужно на достаточно отдаленный срок, 
чтобы было время хорошо к нему подготовиться (одновременно со 
всесторонней перестрой кой), очистить и Азербайджан, и Карабах от 
наиболее одиозных шовинистов, развернуть действенную агитацию, 
успо коить и переубедить целые народы… Это трудно, но другого 
достойного пути нет. На референдуме азербайд жанский народ должен 
сказать карабахским армянам: «Пожалуйста, если хотите, можете 
отделяться». И тогда Ка ра бах без всякой опаски сможет ответить: 
«Спасибо, но в обно вленном, подлинно интернационалистском 
Азербайд жа не мы остаемся!»

Кто-нибудь может сказать: «Все! Решение принято, после драки 
кулаками не машут.» Увы, боюсь, что в это самое вре мя у вас там 
именно машут кулаками не в переносном, а в прямом смысле. На 
такое подозрение наталкивает резкое сокращение информации из 
республики – и Карабаха в особенности. И письмо это написано не 
столько под впе ча т ле нием театрализованного телевизионного заседа-
ния, сколь ко от беспокойства за неизвестный мне, но предполагаемый 
накал событий сегодняшних. Но я надеюсь, что все здраво мыслящие 
люди Вашего народа, вместе с Вами, сплотившись, все же сумеют 
предотвратить непоправимое. С этой на деж дой остаюсь искренне 
уважающий Вас.

ԵՊՀ պատ մու թյան թան գա րա նի ար խիվ, ֆ. 34, գ. 84, թ. 2-5: 

Բ նա գիր: Մե քե նա գիր:
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№16

ПИСЬМО Н. СТАТЕЕВА 
РЕКТОРУ ЕГУ С. А. АМБАРЦУМЯНУ

15 августа 1988 г.
Самара

Уважаемый С. А. Амбарцумян!
После 18 июля с. г. долго не мог избавиться от назой ли вой мысли, 

что постановление противоречит здравому смыс лу, общечеловеческой 
морали.

И, кажется, распутал этот клубок противоречий. То, что 
Конституция наша несовершенна, понимает любой здра во мыс лящий 
человек. Да может ли быть что-либо у нас совер шен но, рационально, 
праворавно, когда все это осталось  от деятельности таких вождей, 
как И. Сталин или Л. Брежнев.

Нам оставили не только загнивающую экономику, но и тормозящую 
политсистему. Исторический процесс с трудом прорывается через 
завалы и догматизм в надстройке. Не только несо вер шенство законов 
и разнообразие поста нов ле ний придется пересматривать. Проблем 
слишком много! Но они решаются слишком и слишком медленно, 
а иногда и не решаются. А новое мышление по всем направлениям 
раз ви тия общества не всегда имеет место в нашем руководстве. Я не 
надеюсь, что мою статью Вы рискнете где-то опубли ко вать, хотя в 
ней все здраво. Если бы в порядке полемики (или спорной). Но она 
необходима!

Я давно интересуюсь Арменией, точнее ее историей, древ ней 
культурой. Народ гор трудолюбив. Очень мало наро дов в России имеет 
такую богатую и героическую историю, древнюю цивилизацию.

О если бы я мог от вас получить на русском языке пол ную историю 
Армении, подобную той, что написал Карамзин о государстве 
Российском, как был бы я счастлив.

Если только Вас хоть немного заинтересует моя статья, ответьте, 
что в ней спорно или неверно.

Очень сожалею, что моя нищета не позволяет мне приехать хоть 
раз в Армению. Но боль вашего народа отзы вается в моей душе. Я 
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пишу искренне. Я верю в благополучие армянского народа. Добро 
и справедливость рано или поздно востор жест вуют. Здесь одна 
альтернатива.

Будьте едины, и добрый и счастливый конец после тьмы и слез 
обязательно наступит. Точнее, не конец, а начало новому развитию 
талантливого народа.

Я очень хочу в это верить, и верю!
На этом и заканчиваю.
С глубоким уважением
Николай Статеев. 

ԵՊՀ պատ մու թյան թան գա րա նի ար խիվ, 

ֆ. 34, գ. 80, թ. 3 և հակ. կողմ: 

Բ նա գիր: Ձե ռա գիր:

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПАРАДОКСЫ 
(Заметки по поводу заседания Президиума Верховного Совета СССР 

от 18 июля 1988 года)
[ПРИЛАГАЕМАЯ СТАТЬЯ]

июль 1988 г.
Самара

Андрей Громыко с одобрения Горбачева подписал Пос тановление 
и удовлетворенно вздохнул – вопрос о Нагорном Ка рабахе снят с 
плеча Москвы. Рассмотрим этот юрид и чес кий казус.

Главным основанием для отказа о передаче НКАО в сос тав 
Армянской ССР служит ст.78 Конституции СССР. Статья запрещает 
изменение территории и границ союзных рес пуб лик без их согласия. 
А выход НКАО из Азербайджанской ССР бесспорно является 
изменением и территории, и гра ниц. Все это правильно. Закон может 
быть хорошим или пло хим, но пока он не изменен – а изменить его 
может только Вер  хов ный Совет СССР большинством в 2/3 голосов 
– он должен действовать и выполняться. Вроде все правильно. Но… 
есть большое «но».

В Конституции есть другая статья – N70. И совсем не по нят-
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но, почему Г. М. Восканян, Г. А. Погосян и тем более В. А. и С. А. 
Амбарцумяны не приводят в основание своих тре бо ва ний эту статью 
– ведь из нее прямо вытекает право насе ле ния Нагорного Карабаха 
самому решать свою судьбу. Вот эта статья.

Союз Советских Социалистических Республик – единое союз-
ное многонациональное государство, образованное на ос нове 
принципа социалистического федерализма в резуль та те свободного 
самоопределения наций и добровольного объединения равноправных 
советских социалистических республик.

Подчеркнутое мною место означает, что нахождение НКАО 
в составе Азербайджанской ССР вопреки принципу свободного 
самоопределения наций, вопреки воле армян ского народа, живущего 
в НКАО, противоречит ст. 70-й  Конституции СССР и является 
незаконным.

ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. Это всегда было 
главнейшим принципом марксистско-ленинской теории нацио-
нального вопроса. Этому вопросу В. И. Ленин посвятил работу «О 
праве наций на самоопределение», указывая в ней, что это право 
предполагает право на «государственное отде ление от чужена-
циональных коллективов». В БСЭ мы читаем: «Право нации на 
самоопределение означает свободное уста новление каждой из них 
различних форм отношений с дру гими народами (добровольное 
объединение в едином го су дарстве, автономия, федерация и др. 
Вплоть до отделения и образования независимого государства), а 
также самостоя тель ное решение всех вопросов своего внутренного 
уст ройст ва (общественный строй, форма правления и др.)». При 
рассмотрении национального вопроса прежде всего надо исходить из 
этой формулировки, базирующейся на ленинс кой концепции.

Почему же право, которое утверждено за всеми наро дами и нациями 
и зафиксировано в Конституции, не приз на ется за армянами НКАО? 
Ведь они проживают компактно на своей территории. Доводы, что 
тогда такого права потребуют и армяне (или другие народы), живущие 
в Баку или в Тби лиси, неосновательны: такого права можно требовать 
только на территории, где данный народ составляет большинство 
населения.
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В НКАО, может быть, право на самоопределение имеют только 
народы союзных республик, ведь только союзным рес публикам 
предоставлено право свободного выхода из СССР. Относительно 
других национальних образований – АССР, автономных областей и 
округов – не ведется речи в Кон ституции. Даже о праве перехода из 
одной союзной республики в другую.

Давайте разберемся внимательно. В ст. 70-й нет указания на то, 
что слова о свободном самоопределении наций от но сятся только 
к основным нациям союзных республик. Мы должны их понимать, 
как относящиеся ко всем нациям, вхо дящим в союзные республики. 
Однако, если исходить из прин ципа права на самоопределение, то 
никакого не ра венства нет. По крайне мере, юридически. Просто 
каждый народ сам решает, какую степень самостоятельности ему 
избрать, какие права ему нужны, а какие нет.

Рассмортим поподробнее…
Вот есть какая-нибудь союзная республика, например Эстония. 

Почему Эстония имеет какие-то дополнительные права по сравнению 
с Дагестаном; скажем, право свободного вы хода из СССР или право 
вступить в отношения с иност ранными государствами? Чем эстонцы 
лучше дагестанцев? Или, скажем, татар и чувашей?

Может быть, дело в численности населения? Но у нас есть АССР, 
которые больше чем некоторые ССР. Тот же Да гестан больше Эстонии. 
А Татарская АССР в два с лишним раза по числу жителей больше 
ЭССР, и, вообще, она больше 8-ми из 15-ти союзных республик. Да 
и не в численности де ло. В мировой практике численность народа 
никогда не была основанием для отказа ему в государственности. 
В мировой семье  стран существует и, с позиций международного 
права, равноправны государства, насчитывающие сотни миллионов 
человек населения страны, население которых исчисляется тысячами. 
Так, республика Науру в Тихом океане насчи тывает всего 8000 чел., 
но это самостоятельная страна, юри дически равноправная с такими 
гигантами, как КНР, Индия, СССР, США. Никому в голову не придет 
лишить жителей Науру не зависимости, только потому, что их так 
мало. Если они счи тают, что им удобнее иметь свое государство, – и 
пусть. Есть и другие карлики-государства – живут, процветают. Таким 
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обра зом, численность народа никак не может быть опре де ляющим 
фактором при выборе формы его государственного устройства.

Может решает географическое положение? В свое время 
«вождь угнетенных», «дорогой товарищ Сталин» объяснил, почему 
например, Татария должна быть автономной, а Кир гизия – союзной 
республикой. Татария, дескать, окружена со всех сторон территорией 
СССР и просто-напросто из него выходить некуда. Довод явно 
несостоятельный. Анклавы (стра ны, со всех сторон окруженные 
территорией другого государства) давно известны в истории. Есть они 
и в наше время. Так, Лесото со всех сторон окружена территорией 
ЮАР. Со всех сторон окружена Италией маленькая респуб лика 
Сан-Марино. При нормальных, уважительных отноше ниях это не 
важно. И, наконец, более разительный пример – Западный Берлин, 
окруженный территорией ГДР, оказы вается, такое  возможно и при 
противостоящих обществен ных системах.

Должен быть откинут в сторону и довод о различии уровня 
политического, культурного и экономического разви тия народов как 
основание различия их политического ста туса. Первобытных народов 
ныне нет, повсеместно уровень более чем достаточный для любых 
форм государственности.

Единственное, что может не позволить народу создать свою 
государственность, это его рассеяние по территории, при которой он 
ни в каком месте не составляет большинства. В этом случае образовать 
какое-либо национальное фор ми рование он может лишь при согласии 
на это другого про живающего на этой земле населения. Тяжелая 
участь пос тигла в этом отношении поволжских немцев, имевших 
свою автономию, и крымских татар.

Но, если кроме этой, нет никаких причин отказать тому или иному 
народу в той форме устройства, какую он захочет, то значит, выбор 
этих форм должен быть суверенным правом народа. Как он захочет, 
как ему  удобнее, выгоднее. Один и тот же народ может избрать и статус 
союзной республики, и статус автономной области. И, естественно, 
при желании изменить статус – раз уж самоопределение свободное.

Таким образом, мы видим в Конституции явное проти во речие 
между принципом самоопределения нации, зафик сированном в ст. 
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70, и принципом невозможности изменить территорию и границы 
республик без их согласия, зафик си рованных в ст. 78. Налицо 
необходимость изменения Конс титуции с целью устранения ст. 78, в 
корне противоречащей статье 70-основополагающей.

В демократическом обществе определять границы, ре шать 
кому и какая территория принадлежит, должно ре шать только само 
население данной территории, а не ру ко водство республик и тем более 
Верховный Совет, задача которых – стоять на защите прав народов на 
самоопределение.

Теперь о политической стороне дела. Как видно из мате риа лов 
заседания Президиума Верховного Совета СССР, Москва была, в 
основном, за оставление прежнего поло же ния. И  дело не только в 
том, что НКАО оставлена в составе Азерб. ССР – Конституция есть 
Конституция – и ст. 78 (не пра  во моч ная) послужила единственным 
спасательным кру гом. Воп рос об НКАО вообще не рассматривался 
через приз му права на самоопределение. Требования армян рас смат-
ри ва лись как незаконные. Не была принципиально осуждена пози-
ция азер байджанской стороны, отказавшей армянам НКАО в праве 
на самоопределение чисто из шови нис ти ческих по буж д ений. Более 
того, почти все выступающие, кроме грузин и Р. Гамзатова, проявили 
к армянам кон фрон тацию, подбад ри вая шовинизм азербайджанцев. 
Нужно было ска зать прямо: да, азербайджанская сторона не права, 
от ка зывая НКАО в  отделении от Аз. ССР, но пока не отменена ст. 78, 
заставить это сделать нельзя. Хоть это и смягчило бы на пряжение и 
улу чшило бы обстановку в НКАО и Арм. ССР. Однако по зи ция была 
выработана с самого начала – не усту пать. Иначе воз можна цепная 
реакция, распространение по доб ной ситуации на другие народы и 
районы нашей страны. Сле довало по ка зать и доказать, что методы 
демонстраций и забастовок к ус пе ху не приведут. Разумной ли была 
такая по зиция? Если ис хо дить из задач на ближайшее время, то как 
будто ра зум ной. В самом-то деле, уступка побудит другие на роды, 
чувствую щие себя в чем-то униженными, к подобным дейст виям, и 
по всей стране разгорится пламя меж на цио наль ных распрей.

Во всем мире происходит сейчас рост национального самосознания, 
процесс распада многонациональных госу дарств на национальные. 
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Колониальные страны распались, народы колоний получили 
независимость. Из оставшихся многонациональных СССР – самая 
заметная страна. В КНР слишком велико преобладание китайского 
народа, Индия тоже испытывает проблемы в национальном вопросе. 
Проб лемы испытывает и Югославия.

До недавнего времени СССР удавалось избегать больших проблем, 
но потому, что они были загнаны внутрь дес по тиз мом. При малейшем 
ослаблении тирании все это проявилось в ряде мест в последнее 
время.

Что это? Случайные всплески, ошибки руководства?
Или это проявление общемировой тенденции, которая со временем 

будет выявляться все более отчетливо? Не нужно ли в национальном 
вопросе иметь новое мышление?

Руководство сейчас исходит из предрассудка, что сохра не ние в 
целостности хорошо, распад – плохо. Но так ли это? 

Посмотрим, как распались колониальные империи Англии, 
Франции, Голландии, Португалии др. В начале они не хотели терять 
свои колонии: пытались удержать их силой. Но на каком-то этапе 
пришли к решению предоставить ко ло ниям независимость. Распались 
великие колониальные импе рии. И что же? Разве эти страны стали 
менее  про цве таю щими? Да нет.

Дружба народов не укрепляется тем, что их заставляют объе-
диняться в одно государственное формирование. Нао бо рот, 
свободное самоопределение укрепит эту дружбу. Между жильцами 
коммунальных квартир всегда склок больше, чем между живущими 
отдельно.

Мне пришлось гостить в семье гизов в Кутаиси. Интелли ген-
ция этого города очень недовольна русификацией Тби лиси. Более 
того, из Кутаиси выживаются не грузины. Но зато можно видеть 
чисто грузинские обычаи, традиции, одеж ду горцев, многовековую 
самобытность, слышать чис тей ший  язык их предков…

И с какою гордостью говорят жители о своем городе!
Антипатия к русским чувствуется во всех республиках 

(исключение – для гостей) – вряд ли это было бы, если бы народы этих 
республик не чувствовали свою подчиненность России. Руководству 
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надо избавляться от комплекса вели ко дер жавности. Хотя большая 
территория придает со ли дар ность, но народу это не нужно, к тому 
же за это приходится дорого платить. А благосостояние народа от 
величины страны не зависит.

Николай Статеев
 ԵՊՀ պատ մու թյան թան գա րա նի ար խիվ, ֆ. 34, գ. 80, թ. 4-7:

Բ նա գիր: Մե քե նա գիր:

№17

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.70

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻԵՎՌԵԿՏՈՐԱՏԻՀԱՄԱՏԵՂՆԻՍՏԻ]

5 սեպտեմբերի 1988 թ.

Եր ևան

1988 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 5-ին տե ղի ու նե ցավ կուս կո մի տե ի և 

ռեկ տո րա տի հա մա տեղ նիս տը։

 Նիս տին մաս նակ ցում է ին՝ Ս. Համ բար ձու մյա նը, Գ. Սարգ սյա նը, 

հա մալ սա րա նի պրոռկ տոր նե րը, ռե կտո րա տի ան դամ նե րը, կուս կոմի-

տե ի ան դամ ներ՝ Ն. Դավ թյանը, Ա. Ա ռուս տա մյա նը, Ս. Ա ղա սա րյա նը, 

Բ. Հա րու թյու նյա նը, Գ. Ա նա նյա նը, Լ. Մկրտ չյա նը, Հ. Աբ րա հա մյա նը, 

Գ. Սա հա կյա նը, Մ. Սարգ սյա նը, Մ. Գրի գո րյա նը, Ռ. Հա կո բյա նը, Հ. 

Մկրտ չյա նը, Տ. Բար սե ղյա նը, Վ. Հա րու թյու նյա նը։

 Նիս տին հրա վիր ված է ին ֆա կուլ տետ նե րի դե կաննե րն ու կուսբյու-

րո նե րի քար տու ղար նե րը։

 Նիս տը վա րում էին հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ս. Համ բա րձո ւմյա նը և 

կուս կո մի տե ի քար տու ղար Գ. Սարգ սյա նը։ 

Օ ՐԱ ԿԱՐԳ՝ 1. Նոր ու սում նա կան տար վա նա խա պատ րաս տա-

կան աշ խա տանք նե րի մա սին։

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – Նոր ու սում նա կան տար վա նա խա պատ րաս տա կան 

աշ խա տանք նե րի մա սին։

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Ս. Համ բար ձու մյան[ը], Մ. Դավ թյան[ը], 

Գ. Ղա րի բյան[ը]11, Յու. Վար դա նյան[ը], Գ. Սա հա կյան[ը], Գ. 

Սարգսյան[ը]։
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[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – Հանձ նա րա րել ֆա կուլ տետ նե րի դե կաննե րին և 

կու սակ ցական քար տու ղար նե րին ու սում նա կան տա րին սկ սել կա-

զմա կերպ ված, բարձ րաց նել ու սում նա կան կար գա պա հու թյու նը, ձեռ-

նար կել բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը ու սում նա կան պրո ցե սը նոր մալ 

հու նի մեջ դնե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Բա ցա ռել դա սա դուլ նե րը, լայն բա ցատ-

րա կան աշ խա տանք տա նել դա սա դուլ նե րի կազ մա կերպ ման դեմ։ 

Ե ՐԵ ՎԱ ՆԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԼՍԱ ՐԱ ՆԻ 

ԿՈՒՍ ԿՈ ՄԻ ՏԵ Ի ՔԱՐ ՏՈՒ ՂԱՐ՝                    Գ. Զ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1147, թ. 124-125։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր:

№18

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

6 սեպտեմբերի 1988 թ.

Եր ևան

 Հան րա պե տու թյու նում տի րող լար ված ի րա վի ճա կից դուրս գա լու, 

բո լոր հիմ նարկ նե րում, ձեռ նար կու թյուն նե րում և ու սում նա կան հաս-

տա տու թյուն նե րում աշ խա տան քային նոր մալ ռիթ մը վե րա կանգ նե լու 

խն դիրն այ սօր հու զում է բո լո րին: Այդ մտա հո գու թյունն էր հա վա քել 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 

կազ մին գի տա կան խորհր դի նիս տե րի դահ լիճ, որ տեղ սեպ տեմ բե րի 

6-ին հան դի պում տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի 

քար տու ղար Գ. Ա. Գա լո յա նի12 հետ:

 Կի սե լով այդ մտա հո գու թյու նը, հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ՀՍՍՀ 

ԳԱ ա կա դե մի կոս Ս. Ա. Համ բար ձու մյա նը բաց ման խոս քում ը նդ գծեց 

տևա կան դա սա դուլ նե րի խիստ բա ցա սա կան ան դրա դարձն ա պա գա 

մաս նա գետ նե րի գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման ո րա կի և նրանց բա րո յա-

կան նե րաշ խար հի ձևա վոր ման ը նդ հա նուր պրո ցե սի վրա: 

Ընկ. Գ. Գա լո յա նը հա մա կող մա նի ին ֆոր մա ցի ա տվեց հան րա պե-

տու թյու նում ստեղծ ված ի րա վի ճա կի մա սին, նշեց դրա պատ ճառ նե-

րը, պատ մեց դրու թյու նը նոր մա լաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ տար վող աշ խա-

տանք նե րի մա սին: 
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Ան հիմն են ան պա տաս խա նա տու հայ տա րա րու թյուն նե րը այն մա-

սին, թե ի բր հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու թյու նը նա հան ջել է Լեռ-

նային Ղա րա բա ղի պրոբ լե մի լուծ ման գոր ծում իր նախ կին դիր քե րից: 

Պրոբ լե մի դժ վա րու թյուն նե րը, դրա լուծ ման ու ղի նե րի բար դու թյու նը 

ո րո շա կի խմ բե րի կող մից օգ տա գործ վում են ի րադ րու թյու նը էլ ա վե լի 

սրե լու նպա տա կով:

 Նա շեշ տեց, որ այս պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է կո մու նիստ 

դա սա խոս նե րի, ամ բողջ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ու ժե րը 

մո բի լի զաց նել ու սա նո ղու թյան շր ջա նում տար վող գա ղա փա րա կան 

աշ խա տանք նե րը ճիշտ հու նի մեջ դնե լու և նոր մալ ու սում նա կան պրո-

ցե սը վե րա կանգ նե լու հա մար: 

Այ նու հետև ե լույթ ու նե ցան Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

ու սում նա կան աշ խա տան քի գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Գ. Ղա րի-

բյա նը, պատ մա կան մա տե րի ա լիզ մի և բա րո յա գի տու թյան ամ բի ո նի 

վա րիչ, պրո ֆե սոր Ա. Հով սե փյա նը, կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի 

ֆա կուլ տե տի դե կան, դո ցենտ Ռ. Տո նո յա նը, ՍՄԿԿ պատ մու թյան ամ-

բի ո նի դո ցենտ Ա. Մկրտ չյա նը, ե րկ րա բա նա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, 

դո ցենտ Մ. Գրի գո րյա նը, հա մալ սա րա նի տպա րա նի դի րեկ տոր Ս. 

Գո յու նյա նը, ՍՄԿԿ պատ մու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ Հ. Հա կո բյա նը, 

Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի թղ թա կից-ան դամ, հայ 

գրա կա նու թյան ամ բի ո նի վա րիչ Հ. Թամ րա զյա նը, բա նա սի րա կան 

ֆա կուլ տե տի դե կան, պրո ֆե սոր Գ. Ա նա նյա նը, Հա յաս տա նի գի տու-

թյուն նե րի ա կա դե մի այի ա կա դե մի կոս, տե սա կան ֆի զի կայի ամ բի ո նի 

պրո ֆե սոր Գ. Սա հա կյա նը, ֆի զի կա կան աշ խար հագ րու թյան և գե ո-

մոր ֆո լո գի այի ամ բի ո նի պրո ֆե սոր Հ. Գաբ րի ե լյա նը, ար տա սահ մա-

նյան ու սա նող նե րի նա խա պատ րաս տա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, դո-

ցենտ Մ. Նա դի րյա նը և ու րիշ ներ:

 Հան դիպ ման մաս նա կից նե րը, վերս տին ան դրա դառ նա լով հան-

րա պե տու թյու նում ստեղծ ված բարդ և դժ վա րին դրու թյա նը, մի ա հա-

մուռ այն կար ծի քը հայտ նե ցին, որ ան հրա ժեշտ է հաս նել ղա րա բա-

ղյան հար ցի ար դար լուծ մա նը, ո րը և կլից քա թա փի լար ված մթ նո լոր-

տը: Ե լույթ ու նե ցող նե րը մի ա ժա մա նակ ը նդ գծե ցին, որ Ղա րա բա ղյան 

շարժ մա նը գա լիս, խառն վում են ա նա ռողջ և ան մա քուր վտակ ներ, 

մի տինգ նե րում եր բեմն հն չում են լո զունգ ներ ու կո չեր, ո րոնք հա կոտ-

նյա են այդ շարժ մա նը և ա մեն ևին չեն ար տա հայ տում հայ ժո ղովր դի 
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մտո րում ներն ու իղ ձե րը, ժո ղո վուրդ, ո րը թանկ է գնա հա տում ռուս ժո-

ղովրդի հետ բա րե կա մու թյու նը, նվիր ված է հե ղա փո խու թյան, կո մու-

նիզ մի գոր ծին, սուրբ հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյա նը: 

Քն նա դատ վեց նաև այն, որ մաս սա յա կան ին ֆոր մա ցի այի մի ջոց-

նե րը ոչ լրիվ, եր բեմն էլ ոչ օբյեկ տիվ են լու սա բա նում ի րա դար ձու-

թյուն նե րը:

Նշ վեց, որ Հա յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի 1988 թվա կա նի սեպ-

տեմ բե րյան պլե նու մը բազ մա կող մա նի[որեն] ան դրա դար ձել է մեր 

կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րին, մշա կել է լճաց ման եր ևույթ նե րը հաղ-

թա հա րե լու, հան րա պե տու թյու նում գա ղա փա րա բա րո յա կան ի րադ-

րու թյունն ա ռող ջաց նե լու, սո ցի ա լա կան ար դա րու թյու նը վե րա կանգ-

նե լու ստ րա տե գի ա կան գիծ:

 Հան դիպ ման մաս նա կից նե րը դա տա պար տե ցին դա սա դուլ ներն 

ու գոր ծա դուլ նե րը, ը նդ գծե ցին, որ պայ քա րի այդ ձևե րը Ղա րա բա ղի 

հար ցի ար դար լուծ մա նը նպաս տե լու փո խա րեն կա րող են այն փա-

կու ղի մղել:

 Վեր ջում ը նկ. Գ. Գա լո յա նը պա տաս խա նեց մայր բու հի կո լեկ տի-

վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բազ մա թիվ հար ցե րին: Հան դի պումն ան ցավ 

գործ նա կան և սր տա բաց մթ նո լոր տում:

 Հան դիպ մա նը ներ կա է ին ՀԿԿ Կենտ կո մի գի տու թյան և ու սում նա-

կան հաս տա տու թյուն նե րի բաժ նի վա րիչ Ա. Մել քո նյա նը, Հայ կա կան 

ՍՍՀ ժո ղովր դա կան կր թու թյան մի նիստր  Ս. Հա խու մյա նը:

(Ար մենպ րես)

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 15 հոկ տեմ բե րի 1988 թ.

№19

ПИСЬМО  ТОВАРИЩА  Г. ПРОКОПЕНКО 
РЕКТОРУ ЕГУ С. А. АМБАРЦУМЯНУ

25 сентября 1988 г.
Днепропетровск

Многоуважаемый товарищ Амбарцумян С. А.!
Посылаю Вам копию моей статьи «Здравому смыслу и совести 
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вопреки», которую я предложил газете «Правда», и недавно 
полученный из «Правды» ответ.

Сообщаю, что я  остался верен своим взглядам на си туа цию 
в Армении и НКАО, а после последних событий в Сте па накерте и 
Ереване только утвердился в них.

Борiтеся-поборете
Вам Бог помагаэ!
За вас правда, за вас слава
И воля святая!
(Т. Г. Шевченко)

Широ (искренне) Ваш Прокопенко
 

ԵՊՀ պատ մու թյան թան գա րա նի ար խիվ, ֆ. 34, գ. 86, թ. 2:

Բ նա գիր: Ձե ռա գիր:

ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ И СОВЕСТИ ВОПРЕКИ
[ПРИЛАГАЕМАЯ СТАТЬЯ]

25 июля 1988 г.
Днепропетровск

Заседание Президиума Верховного Совета СССР, сос тояв шееся в 
Кремле 18 июля 1988 г., и принятое им поста нов л  ение о Нагорном 
Карабахе вряд ли могут  согласоваться со здравым смыслом и 
совестью непредвзято мыслящего че ло века. Я внимательно смотрел 
и слушал телеотчет об этом со бы тии, а на второй день несколько раз 
изучающе прочел мате риалы об этом в газетах, и все время, как ни 
старался настроить себя на принятие официальной точки зрения на 
ситуацию в НКАО, во мне росло убеждение, что и само засе да ние 
Президиума ВС, и принятое постановление далеки от справедливости, 
носят половинчатый, лицемерный, дема го ги чески-бюрократический 
характер.

Выступившие на заседании армянские товарищи убеди тель но и 
безоговорочно доказали, что разумной альтерна тивы воссоединению 
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Нагорного Карабаха с Арменией нет и не может быть. Можно, 
конечно, слепо следуя известной статье Конституции, продолжать 
принудительно удерживать Нагорный Карабах в составе Азербай-
джана, но это только бы загоняло внутрь и усиливало застарелую 
национальную несправедливость. Пять месяцев доведенные до 
отчаяния армяне добиваются решения простого и ясного вопроса. 
Страсти накалились до предела, начались каждодневные ми тинги, 
забастовки, голодовки… И спровоцировало это напря же ние одно, а 
именно: нежелание высшего органа власти страны пойти навстречу 
справедливой и обоснованной прось бе населения НКАО. Власти 
надеялись, что все обра зуется, останется по-старому, возвратится на 
круги своя. Ан нет! Добрый, умный, человечный армянский народ 
не поз во лил обращаться с собой как со скотиной: замычал, под-
бро сили комбикорма – и нет проблем! Упрекают армян в на цио на-
листическом угаре. Какая гнусная ложь! Армяне – при рож ден ные 
гуманисты и интернационалисты. Но они, как зеницу ока, берегут 
свое национальное достоинство. Так и должно быть, если это народ, 
нация, а не аморфная че ло веческая биомасса. Говорят. что надо по-
настоящему по со ветоваться с армянским народом – чего он хочет? 
Так почему же еще в мар те вместо «пряничных» постановлений не 
про ве ли всена род ный референдум в НКАО? Стало бы ясно всем и 
каж до му, чего хочет население Нагорного Карабаха. А перед н а-
род ным волеизъявлением не устоит никакая статья сталин ско-
брежневской конституции. Так нет же: тянули, тянули – и дотянули… 
до изготовления самопалов. Где же здесь госу дарственная мудрость? 

Несколько замечаний по ходу заседания. Этика его веде-
ния была явно не на высоте. Выступаюших прерывали, сби ва ли 
с толку, мешали им высказать свое мнение. Причем это делал не 
председательствующий на заседании Громыко, а генсек Горбачев /у 
которого это вообще вошло в привычку, не украшающую его/. Так он 
пытался субъективно толковать истинный смысл выступления ректора 
Ереванского го су дарст венного университета С. А. Амбарцумяна, 
но академик тактично и твердо отстоял свое право сказать правду 
о на пряженном положении в Армении и НКАО. А вот выступ ление 
депутата Верховного Совета СССР писателя В. А. Петросяна М. С. 
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Горбачев остановил и смял. Ухватился за высказывание Петросяна о 
попытке геноцида в Сумгаите. Мол, это было не проявление геноцида, 
а всего лишь сти хий ная выходка бандитов. Словарь иностранных 
слов трактует «геноцид» как «уничтожение отдельных групп 
населения по расовым, национальным или религиозным мотивам». 
В Сум гаите людей убивали только за то, что они армяне. И это не 
геноцид? А заранее спланированный он или стихийный – ка кая 
разница для его жертв? И вообще на заседании со сто роны Горбачева 
сквозило некое недовольство армянами. А их, перенесших тягчайшие 
испытания в прошлом и до се год ня не избавившихся от национальной 
несправедливости, следовало бы поддерживать.

На заседании выступил Щербицкий В. В. Бесцветное, ста-
рорежимное выступление, весь смысл которого сводился к тому, что 
«дальше такое положение терпеть нельзя» и что надо «употребить 
власть». Понятно: Щербицкий жаждет репр ессий. Ах страшно! И 
все же осмеливаемся спросить его: а «такое положение», как сейчас 
на Украине, терпеть можно, когда украинский народ как нация 
агонизирует, потому что ли шен родного языка? Родной язык-душа 
народа. Гибнет язык – гибнет народ. Это аксиома. Для Украины 
Щербицкий – автор экологического и духовного Чернобыля. Этого 
вер ного соратника аморальнейшего Брежнева давно пора отправить 
на «заслуженный» отдых. Впрочем, как и товарища Громыко, который 
на заседании явно пытался стать ини циатором «культа» Горбачева.

Нагорный Карабах необходимо воссоединить с Арме нией. Чем 
раньше, тем лучше. Победит справедливость – и люди возвратятся к 
созидательному труду, благоразумию, взаимопониманию. Если же все 
останется по-старому – рана не заживет  никогда.

Гавриил Никифорович ПРОКОПЕНКО
член КПСС. Пенсионер.

ԵՊՀ պատ մու թյան թան գա րա նի ար խիվ, ֆ. 34, գ. 86, թ. 3-5:

 Պատ ճեն: Մե քե նա գիր:
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№20

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆԵՎԼԱՎԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
 
Ըն թա ցիկ ու սում նա կան տար վա սկիզ բը հա մալ սա րա նի կյան քում 

նշա նա վոր վեց բուռն ի րա դար ձու թյուն նե րով, ո րոնք, կար ծում ե նք, օր-
գա նա կան շա րու նա կու թյունն է ին ան ցյալ ո ւս տար վա ե րկ րորդ կի սա-
մյա կի ըն թաց քում ու նե ցած շար ժում նե րի: Տևա կան դա սա դուլ, նստա-
ցույ ցեր, ա ղմ կոտ ժո ղով ներ, չհան դարտ վող հուզ մունք. ա հա այն ա մե-
նը, ին չը բնո րոշ էր աշ նա նային այս օ րե րին, ին չը եր կար ժա մա նա կով 
խա թա րեց ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը ի նչ պես հան րա պե տու թյան 
մայր բու հում, այն պես էլ բաձ րա գույն և միջ նա կարգ մաս նա գի տա-
կան կր թու թյան մյուս հաս տա տու թյուն նե րում:

«Ա ռանց կրակ ծուխ չի լի նում» ժո ղովր դա կան ի մաս տու թյու նը 
շատ ա վե լի մեծ խոր հուրդ ու ներ այս օ րե րին, և, ցա վոք, հենց այս օ րե-
րին շա տե րը մո ռա ցան այն ու սկ սե ցին պար սա վել մեր ժո ղովր դի ար-
դար պա հանջ նե րը, մեր ե րի տա սար դու թյան շար ժու մը: 

Իսկ այ նո ւա մե նայ նիվ, որ տե՞ղ են այս շար ժում նե րի ար մատ նե-
րը, որ տե՞ղ պետք է փնտ րել դրանք՝ մա կե րե սի՞ն, թե՞ հո ղի ըն դեր քում՝ 
պատ մու թյան հե ռու և մոտ խա չու ղի նե րում, և չե՞ն ա ռնչ վում ա րդյոք 
դրանք մեր օ րե րում կեն սա կան պա հանջ դար ձած հիմ նա վոր վե րա-
փո խում նե րին:

 Մեր թղ թակ ցի խնդ րան քով այս հար ցե րի շուրջ խորհր դա ծում և ըն-
թեր ցող նե րի հե տ ի րենց կար ծիքն են կի սում հա մալ սա րա նի պատ մու-
թյան, ի րա վա բա նա կան, փի լի սո փա յու թյան և սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ-
տետ նե րի դե կա ններ դոց. Մ. Հով հան նի սյա նը, Ռ. Պետ րո սյա նը և Էդ. 
Մար գա րյա նը:

Մ. Հովհաննիսյան – Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի 
հայ ազ գաբ նակ չու թյու նը ա նընդ հատ և հատ կա պես ՍՄԿԿ XX հա-
մա գու մա րից հե տո բո ղո քել է տե ղի ու նե ցած ա նար դա րու թյան դեմ, 
եր բեք չի հաշտ վել Ար ցախ աշ խար հը մայր հայ րե նի քից ար հես տա-
կա նո րեն ան ջա տե լու մտ քի հետ: Եվ ա հա այդ խեղդ ված բո ղոքն 
էր, որ կու սակ ցու թյան ապ րի լյան (1985 թ.) պլե նու մի և ա պա ՍՄԿԿ 
XXVII հա մա գու մա րի ո րո շում նե րի ու ա ռա ջադ րած գա ղա փար նե րի 
պա րարտ հո ղի վրա վեր ջա պես կանգ նեց իր ո ղջ հա սա կով և պտուղ 
տվեց: Ոտ քի ե լավ Ար ցա խի ո ղջ հա յու թյու նը, ոտ քի ե լավ մեկ ան գամ 
և ը նդ միշտ վե րա մի ա վո րվե լու մայր ժո ղովր դի հետ: Նրան ար ձա գան-
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քեց, և չէր էլ կա րող չար ձա գան քել, մեր հան րա պե տու թյու նը, մե ծով ու 
փոք րով, ա հել ու ջա հե լով: 

Ու սա նո ղու թյունն էլ բա ցա ռու թյուն չկազ մեց: Ա մեն մի ջոց նե րով 
թև ու թի կունք ե ղավ մեր ժո ղովր դին, նրա ար ցա խյան հատ վա ծին, 
Սում գայի թի և Շու շի ի փախս տա կան նե րին: Պետք է ա սեմ, որ ան ցած 
շուրջ ո ւթ ա միս նե րի ըն թաց քում դրս ևոր վեց մեր ու սա նող նե րի բարձր 
կազ մա կերպ վա ծու թյու նը, մեծ հայ րե նա սի րու թյու նը, հատ կա նիշ ներ, 
ո րոն ցով պետք է հպար տա նանք հատ կա պես մենք՝ դա սա խոս ներս, 
այդ պի սի սե րունդ դաս տի ա րա կե լու հա մար: Չեմ թաքց նում, ու սա-
նող նե րի մեջ գտն վե ցին նաև այն պի սի ննե րը, ո րոնք փոր ձե ցին գնալ 
ծայ րա հե ղու թյուն նե րի, դա սա դուլ նե րի ան հար կի կո չեր ե ղան, բայց 
դրանք չէ, որ պետք է բնո րո շեն ու սա նո ղա կան այս շար ժու մը: Ցա վոք, 
լրատ վու թյան կենտ րո նա կան մի ջոց նե րը, նշ ված և այլ կար գի խորթ 
եր ևույթ նե րի վրա հեն վե լով, կա ռու ցե ցին մի ի նչ-որ ա ռաս պել մեր 
հան րա պե տու թյու նում տի րող ի րա վի ճա կի շուրջ, կոծ կե ցին ի րա կա նը 
և, սո վե տա կան ո ղջ ժո ղովր դին հրամց նե լով ե րկ րոր դա կա նը, փոր ձե-
ցին ար դա րա ցի շարժ ման է ու թյու նը պար տա կել: 

Աղ դամ, Սում գայիթ, Շու շի, Խո ջա լու. ա հա աշ խար հագ րա կան ըն-
դա մե նը չորս ա նուն ներ, ո րոնք, սա կայն, մեր ե րկ րում ազ գա մի ջյան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին ա վե լի շատ բան են ա սում, քան ան ձի 
պաշ տա մուն քի և լճաց ման մղ ձա վան ջային տա րի նե րի քա րոզն ամ-
բող ջու թյամբ վերց րած: Ին չո՞ւ ու րեմն այդ բնա կա վայ րե րում տե ղի 
ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը չեն ար ժա նա նում ի րենց գնա հա տա-
կա նին, չեն վեր լուծ վում, ի նչ պես հարկն է, չկա այդ դեպ քե րի մա սին 
ստույգ ին ֆոր մա ցի ա: Ի ՞նչ է, շարու նակ վում է ան ցյա՞ լը, ո ՞ւր մնաց 
հրա պա րա կայ նու թյու նը... ա հա հար ցեր, ո րոնց պա տաս խա նը փոր-
ձեց գտ նել մեր ա զա տա միտ ու սա նո ղու թյու նը:

 Նոր ու սում նա կան տար վա այս ծանր օ րե րին մեր ֆա կուլ տե տի 
դա սա խոս նե րը գտն վե ցին հար կա վոր բարձ րու թյան վրա: Նրանք ան-
մնա ցորդ օգ տա գոր ծե ցին ի րենց հա րուստ կեն սա փորձն ու կյան քի 
ճա նա չո ղու թյու նը ու սա նող նե րին ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից 
հետ պա հե լու նպա տա կով, նրանց բա ցատ րե ցին ստեղծ ված ի րա վի-
ճակն ու դրա ան կան խա տե սե լի հետ ևանք նե րը: Այժմ էլ ֆա կուլ տե-
տի դե կա նա տը, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազմն ու ամ բի ոն նե րը 
ա մեն ի նչ ա նում են բաց թո ղա ծը լրաց նե լու, խորհր դատ վու թյուն նե րի 
մի ջո ցով ու սում նա կան ծրագ րե րը ի րա կա նաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ:
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 Վեր ջում կցան կա նայի ան դրա դառ նալ մի ցա վոտ հար ցի ևս: Դա 
ռազ մա կան պատ րաս տու թյան հարցն է, ո րից սկ սել են դժ գո հել ու սա-
նող նե րը: Բանն այն է, որ տղա նե րի մեծ մասն ար դեն ան ցել է սո վե-
տա կան բա նա կում ծա ռայե լու եր կա մյա շր ջա նը, և նրանց հա մար, ի 
տար բե րու թյուն մյուս նե րի, ա վե լի նկա տե լի են ռազ մա կան ամ բի ո նի 
աշ խա տանք նե րի հա մա կար գում տեղ գտած թե րու թյուն նե րը: Սրա-
նում չպետք է ար տա կարգ ի նչ-որ բան ո րո նել, քա նի որ այդ պրոբ լեմ-
նե րը մի այն մեզ մոտ չէ, որ գո յու թյուն ու նեն: Ռազ մա կան ամ բի ոն նե-
րի աշ խա տանք նե րի վե րա կա ռուց ման հար ցով ե լույթ են ու նե ցել նաև 
Պրե մի, Տոմս կի, մերձ բալ թյան հան րա պե տու թյուն նե րի բարձ րագույն 
ուսումնական հաստատությունների ուսանողները ևս: Այդ հարցին 
դեռևս անցյալ գարնանը անդրադարձել է կենտրոնական մամուլը:

Ռ. Պետրոսյան – Ընթացիկ ուսումնական տարվա այս լարված 
օրերին մենք՝ իրավաբաններս, մի տեսակ ա վե լի պա տաս խա նա տու 
ե նք զգում մեզ հա մալ սա րա նի ո ղջ կո լեկ տի վի ա ռջև: Ե թե ոչ մենք, 
ա պա ո ՞վ պետք է ա ռա ջի նը բարձ րաց նի իր բո ղո քի ձայ նը մեր օ րե րում 
տե ղի ու նե ցած ա նար դա րու թյուն նե րի դեմ: Այս տեղ ես նկա տի ու նեմ 
Սում գայի թի ոճ րա գոր ծու թյան կազ մա կեր պիչ նե րի ու մաս նա կից նե րի 
դա տա վա րու թյու նը, ո րը, ի նչ պես հայտ նի է, մաս նատ վել և ան ցկաց-
վում է ՌՍՖՍՀ մար զային դա տա րան նե րի կող մից: Իմ կար ծի քով 
մի աս նա կան, խմ բա կային այդ գոր ծը ճիշտ չի ո րակ վում, և, հետ ևա-
բար, հան ցա գործ ներն ի րենց ար ժա նի պա տի ժը ստա նալ չեն կա րող: 
Հենց այս հո վա նա վոր չու թյունն էր պատ ճա ռը, որ Ա դր բե ջա նա կան 
ՍՍՀ կա ռա վա րու թյու նը ան հրա ժեշտ հետ ևու թյուն ներ չա րեց ստեղծ-
ված ի րադ րու թյու նից և շա րու նա կեց մի տե սակ թողտ վու թյամբ մո տե-
նալ նո րա նոր ա նօ րի նու թյուն նե րին: Այս տեղ ար դեն ես նկա տի ու նեմ 
Խո ջա լո ւի դեպ քը, ո րից հե տո ի րադ րու թյու նը մեր հան րա պե տու թյու-
նում նո րից սր վեց, նո րից ծայր ա ռան գոր ծա դուլ ներ և դա սա դուլ ներ: 
Հա մընդ հա նուր դա սա դու լին մաս նակ ցե ցին նաև ի րա վա բա նա կան 
ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րը, ո րոնք այդ ըն թաց քում ի նչ պես ու սա նո-
ղա կան, այն պես էլ ֆա կուլ տե տի ը նդ հա նուր ժո ղով նե րում բարձ րաց-
րին ստեղծ ված պայ ման նե րում մեծ կար ևո րու թյան հար ցեր: Աս վա ծի 
լա վա գույն ա պա ցույցն է ֆա կուլ տե տի ս/թ. սեպ տեմ բե րի 23-ի ժո ղո-
վում ըն դուն ված ո րո շու մը, որ տեղ լուրջ մտա հո գու թյուն է հայտն վում 
Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի հայ ազ գաբ նակ չու թյան և 
Ա դր բե ջա նի տա րած քում ապ րող հայե րի հե տա գա ճա կա տագ րի կա-
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պակ ցու թյամբ, մե ղադ րան քի խոսք է աս վում հար ևան հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյան՝ ազ գային հար ցում վա րած ան խո հեմ քա ղա-
քա կա նու թյան մա սին: 

Այժմ էլ, ե րբ նո րից հա մալ սա րա նում և մյուս բու հե րում ու սում նա-
կան կյանքն իր հու նի մեջ է մտ նում, և թվում է, թե հուզ մուն քը ե րկ րորդ 
պլան է մղ վել, չկան այն ե րաշ խիք նե րը, որ Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
պրոբ լե մը գնում է դե պի ար դա րա ցի լու ծում, և մենք՝ դա սա խոս ներս, 
հա մոզ ված չենք այն բա նում, որ ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա-
նող հեր թա կան ին ֆոր մա ցի ան, այն տպ ված լի նի կենտ րո նա կան թե 
տե ղա կան մա մու լում, մի նոր պրո վո կա ցի ա, ու սա նող նե րին չեն դր դի 
նոր դա սա դու լի: 

Ես մեծ հա վատ ու նեմ մեր ու սա նող նե րի հան դեպ, գիտեմ, որ նրանք 
ա մեն ի նչ կա նեն հան րա պե տու թյան մայր բու հի պա տի վը բարձր պա-
հե լու, հա մալ սա րա նում ստեղծ ված բա րի ա վան դույթ նե րը նոր ձեռ-
նար կում նե րով հարս տաց նե լու հա մար:

 Էդ.Մարգարյան – Կար ծում եմ, մեր ու սա նող նե րը ստեղծ ված ի րա-
վի ճա կում խե լա ցի գտն վե ցին և նո րից զբաղ ե ցրին ի րենց տե ղե րը: Ժա-
մա նա կի կո րուստ է տրվել, չվե րա կանգն վող կո րուստ: Չէ՞ որ բու հա-
կան ու սում նա ռու թյան ա մեն մի օ րը իր հետ բե րում է նո րա նոր գի տե-
լիք ներ, դե պի մեծ գի տու թյուն տա նող ճա նա պար հին բա ցում նո րա նոր 
դռ ներ: Ի սկ ե թե հաշ վի առ նենք նաև եր կար ը նդ մի ջու մից հե տո դա սի 
նս տե լու հո գե բանական արգելման հաղթահարման դժվարությունը, 
ապա պարզ կդառնան այն բոլոր վնասները, որ ուսանողները կրեցին 
այս օրերին: Հաճախ են հարցնում. «Մեր դասախոսների ուժերով չէ՞ր 
կարելի կանխել Խոջալուի դեպքերից հետո ծայր առած դասադուլը»: 
Միանգամից պա տաս խա նեմ՝ ո ՛չ: Ի ՞նչ կա րող է ին ա նել հա մալ սա-
րա նի դա սա խոս նե րը, որ չա րե ցին, չէ՞ որ նրանք էլ փա կու ղու մեջ 
հայտնվե ցին սխալ ին ֆոր մա ցի այի, ի րա րա մերժ ա սե կոս նե րի հետ-
ևան քով: Ի ՞նչ հաս կաց նե ին ու սա նո ղին, ե րբ ի նչ-որ ու ժեր, կար ծես 
դի տա վո րյալ, մարդ կանց մղում է ին ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի: Մի խոս քով ա սած, դա սա դու լի պատ ճառ նե րը գտն վում է ին հա-
մալ սա րա նից դուրս, ներ հա մալ սա րա նա կան պրոբ լեմ նե րից ան կախ: 
Սա կայն այն, ի նչ չհա ջող վեց ա նել մեզ, կա րող էին ա նել տե ղա կան 
մա մու լը, ռա դի ոն, հե ռուս տա տե սու թյու նը՝ չս պա սե լով հրա հանգ նե րի 
և ու ղե ցույց նե րի, ո րոնք, ի դեպ, ա վե լի բոր բո քե ցին կր քե րը: Այն պես 
էր ստաց վում, որ Թա տե րա կան հրա պա րա կը միշտ մեկ քայլ ա վե լի 



68

ա ռաջ էր ան ցնում ի րադ րու թյան գնա հատ ման, թարմ ին ֆոր մա ցի-
այի հա ղորդ ման գոր ծում, և այս տե ղից է լ՝ թե՛ ու սա նող նե րի և թե՛  բազ-
մա հա զար մարդ կանց ձգ տու մը դե պի մի նիտնգ ները ու ցույ ցե րը: Այս 
պայ ման նե րում լուրջ փոր ձու թյան են թարկ վեց դա սա խոս-ու սա նող 
հա րա բե րու թյու նը, փոխ վեց ու սա նո ղի վար քի ստե րե ո տի պը, տա-
տան վեց նրա հա վա տը ստեղծ ված ի րադ րու թյան մեջ ո րո շա կի դիր-
քո րո շում չու նե ցող դա սա խոս նե րի հան դեպ: Եվ դա մի ան գա մայն 
բնա կան էր: Ես չեմ կա րող ու սա նող նե րին մե ղադ րել դա սա դու լի հա-
մար, դա սա դուլն իմ կար ծի քով նաև հու սա հատ վի ճա կի ար դյունք էր, 
ո րից կա րե լի է խու սա փել, ե թե հա մա պա տաս խան մար մին նե րը քար 
լռու թյամբ չպա տաս խա նե ին ու սա նո ղա կան ժո ղով նե րում ըն դուն ված 
ո րո շում նե րին, նա մակ նե րին, հե ռագ րե րին: Այս օ րե րին նո րից զգաց-
վեց, որ ժա մա նակն է մեր հան րա պե տու թյու նում ստեղ ծել հա սա րա-
կա կան կար ծի քի ու սում նա սի րու թյան ծա ռա յու թյուն, ո րն իր հե տա-
զո տու թյուն նե րով հնա րա վո րու թյուն կտա նա խօ րոք կան խա գու շա կել 
դեպ քե րի հա վա նա կան ըն թաց քը և դրանց ղե կա վար ման մի ջոց ներ 
մշա կել:

 Ֆա կուլ տե տում վերսկս վել են դա սե րը, պա րապ մունք ներն ըն թա-
նում են դա սա ցու ցա կին հա մա պա տաս խան, բայց ա սել, թե ու սում նա-
կան կյանքն իր հու նով է ըն թա նում, ճիշտ չի լի նի: Մեր ա ռջև ծա ռա ցել 
եմ բազ մա թիվ դժ վա րու թյուն ներ, ո րոնց հաղ թա հա րու մը մեծ ճի գեր ու 
ժա մա նակ կխ լի: Հաշ վի առ նե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կը, ո րը հատ-
կա պես բարդ է ա վար տա կան կուր սում, մտա ծում ե նք փո փո խու թյուն 
մտց նել քն նու թյուն նե րի հանձն ման ժամ կետ նե րում, ի նչ պես նաև 
ման կա վար ժա կան պրակ տի կան փո խադ րել ե րկ րորդ կի սա մյակ, ի սկ 
ա ռա ջին և մյուս կուր սե ցի նե րի հա մար կկազ մա կերպ վեն լրա ցու ցիչ 
դա սա խո սու թյուն ներ ու խորհր դատ վու թյուն ներ:

 Ցան կա նում եմ ա սել նաև, որ հա մալ սա րա նա կան ու սա նող նե րը 
ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րում միշտ էլ աչ քի են ըն կել կար գա պա հու-
թյամբ, հա սու նու թյամբ ու կազ մա կերպ վա ծու թյամբ, հատ կա նիշ ներ, 
ո րոնք մի այն պա տիվ են բե րում ցան կա ցած կո լեկ տի վի: Եվ այդ պի սի 
կո լեկ տի վի հետ հաղ թա հա րել ա մեն տե սակ դժ վա րու թյուն ներ միշտ էլ 
կա րե լի է, մա նա վանդ, ե թե նրա ո ղջ պո տեն ցի ա լը նպա տա կաուղղ ված 
է հա մա հան րա պե տա կան կար ևո րա գույն պրոբ լեմ նե րի լուծ մա նը:

Զ րույ ցը վա րեց Էդ. Սա հա կյան

«Երևանի համալսարան», 15 հոկտեմբերի 1988 թ.
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№21
ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА, КРЕМЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ  СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ТОВ. М. С. ГОРБАЧЕВУ13

ноябрь 1988 г.
Ереван

Гарантия, обещанная в Президиуме Верховного Совета, не 
действует. Везиров14, мягко  выражаясь, вводит в заблуждение пар-
тию и правительство, говорит одно, а делает другое. Усиленно про-
должается заселение азербайджанцами НКАО, и выделенные деньги 
используются в основном для этой цели.

Срочно необходимо принять меры, в противном случае произойдет 
повторение Нахичевана в ускоренном темпе, что явится новой 
трагедией для армянского народа и черным пятном для нашего 
государства.  

Профессор А. А. Дургарян, член КПСС с 1943 г.
ветеран войны зав. каф. фтт. физ. фак.

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 146։
Բ նա գիր։  Մեքենագիր։

№22
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՀԱՇՎԵՏՈՒԸՆՏՐԱԿԱՆ13-ՐԴ

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ]15

15-16, 18 նոյեմբերի 
Եր ևան

 1988 թ. նոյեմ բե րի 15-16 և 18-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևան պե տական 

հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան հաշ վե տու ը նտ-
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րա կան ΧΙΙΙ կոն ֆե րան սը, ո րին մաս նակ ցում էին 26 սկզբ նա կան կուս-

կազ մա կեր պու թյու ննե րից ը նտր ված 591 պատ գա մա վոր նե րից 542-ը։ 

Հար գե լի պատ ճա ռե րով կոն ֆե րան սից բա ցա կա յում է ին 15 պա գա-

մավր ներ, իսկ ան հարգե լի ու ա նհայտ պատ ճառ նե րով՝ 34 պատ գա-

մա վոր ներ։

 Կոն ֆե րան սի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում էր Հա յաս տա նի 

կոմ կու սի Կենտ կո մի քար տու ղար Գ. Գա լո յա նը։

 Կոն ֆե րան սի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում է ին  նաև ՀԿԿ 

Ե րևա նի քաղ կոմի ա ռա ջին քարտու ղար Մ. Մի նաս բե կյա նը, ՀԿԿ 

Կենտ կո մի գի տու թյան և ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի  բաժ նի 

վա րիչ Ա. Մել քո նյա նը, ՀԿԿ Եր ևա նի կազ մա կեր պու թյան Մյաս նի-

կյանի շրջ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Մ. Զա քա րյա նը և Հայ կա կան 

ՍՍՀ ժո ղովրդա կան կր թու թյան մի նիստր Ս. Հա խու մյա նը։

 Կոն ֆե րա նսին մաս նակ ցում է ին նաև Եր ևա նի հա մալ սա րա նի 

տար բեր օ ղակ նե րից ու ֆա կուլ տետ նե րից հր ավիր ված ՍՄԿԿ ան-

դամ ներ, թվով 100 հո գի։

 Կոն ֆե րան սը ը նտ րեց նա խա գա հու թյուն հետ ևյալ կազ մով.

1. Համ բա ձու մյան Սեր գեյ

2. Բար սե ղյան Հով հան նես

3. Մկրտ չյան Ալ բերտ

4. Դավ թյան Նաթել լա

5. Ա ռուս տա մյան Ա շոտ

6. Գ ևոր գյան Ա նու շա վան

 Կոն ֆե րանսը ը նտ րեց քար տու ղարու թյուն հետ ևյալ կազ մով.

1. Մա ղա լյան Վլա դի միր Սարգ սի – «Եր ևա նի հա մալ սա րան» թեր-

թի խմ բա գիր.

2. Հով հան նի սյան Ար մե նու հի – ռու սա կան բա նա սի րու թյան 

ֆակուլ տե տի դա սա խոս, կուս բյու րոյի քար տու ղար:

 Կոն ֆե րանսը ը նտ րեց խմ բագ րա կան հանձ նա ժո ղով հետ ևյալ 

կազ մով.

1. Հով հան նես Բար սե ղյան

2. Լենդ րուշ Խուր շու դյան

3. Ալ բերտ Մկրտ չյան

4. Հ րա չիկ Միր զո յան

5.  Յու. Մկր տու մյան
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6. Բ. Հա րու թյու նյան

7. Վլ. Նա զա րյան

8. Ռիմ ա Տեր-Մի նա սյան

9. Նո րայր [Նորիկ] Գալս տյան16

 Կոն ֆե րան սը մի ա ձայն հաս տա տում է հետ ևյալ օ րա կար գը.

1. Կու սակ ցա կան  կո մի տե ի՝ 1985 թ. հոկ տեմ բե րից մինչև 1988 թ. 

նոյեմ բեր ըն կած ժա մա նա կահատ վա ծում կատարած աշ խա տանք-

ներ մա սին.

 Զե կու ցող՝ կուս կո մի տե ի քար տու ղար Ն. Գ. Դավ թյան:

2. Կու սակ ցա կան կո մի տե ի ը նտ րու թյուն ներ.

3. ՀԿԿ Մյաս նի կյա նի շր ջա նային կազ մա կեր պու թյան X կոն ֆե-

րան սի պատ գա մա վոր նե րի ը նտ րու թյուն ներ։

Քն նարկ վեց նաև աշ խա տա կար գի հար ցը։ 

Ո րոշ վեց.

1. Զե կուց ման հա մար՝ 50 րո պե.

2. Ե լույթ նե րի հա մար՝ մինչև 10 րո պե.

3. Հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար՝ 3 րո պե

 Զե կուց ման հա մար ձայ նը տր վեց կուս կո մի տե ի քար տու ղար Ն. 

Գ. Դավ թյա նին։ Նա կու սակ ցա կան կոն ֆե րան սին ներ կա յաց րեց 

հետևյալ զե կու ցու մը.

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 1-4։

Բ նա գիր։  Ձե ռա գիր։

№23

Ն.Գ.ԴԱՎԹՅԱՆԻԶԵԿՈՒՅՑԸԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՀԱՇՎԵՏՈՒԸՆՏՐԱԿԱՆ13-ՐԴ

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ

15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան

Ըն կեր ներ, հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նը հա մըն կավ ե րկ րի հա-

սա րա կա կան քա ղա քա կան կյան քում մի շարք կար ևոր ի րա դար ձու-



72

թյուն նե րի հետ։ Տե ղի ու նե ցան կու սակ ցու թյան 27-րդ հա մա գու մա րը, 

հա մա մի ու թե նա կան 19-րդ կուս . կոն ֆե րան սը, ո րոնք խն դիր դրե ցին 

ո րա կա կան նոր վի ճա կի հասց նել սո վե տա կան հա սա րա կու թյու նը, 

գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջա վոր դիր քե րի դուրս բե րել ժո ղովր դա կան 

տն տե սու թյու նը։ Վե րա կա ռուց ման ար դի բարդ փու լի պայ ման նե-

րում կու սակ ցու թյու նը վե րա նա յում է հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան 

ա վան գար դի իր դե րը, որ պես զի գոր ծու նե ու թյան նոր մե թոդ նե րը և 

ե ղա նակ նե րը հա մահն չյուն լի նեն այ սօր վա պա հանջ նե րին։

 Հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում լուրջ ի րա դար ձու թյուն ներ տե ղի 

ու նե ցան նաև մեր հան րա պե տու թյուն ում։ Հան րա պե տու թյա նը բա-

ժին են ըն կել այն պի սի փոր ձու թյուն ներ, որ պի սիք նա չի ի մա ցել շատ 

տաս նա մյակ ներ։ Ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կը, որ ե րկ րով մեկ նկա-

տե լի էր նաև նախ կի նում, այ սօր ար դեն ցա վա լի ի րո ղու թյուն է դար-

ձել։ Ո չն չով չհիմ նա վոր ված լա վա տե սու թյու նը, ո րն այն քան հա տուկ 

էր լճաց ման ժա մա նա կաշր ջա նին, քո ղար կում էր հան րա պե տու թյան 

կու սակ ցա կան կազ մա կեր պություն և ա մե նից ա ռաջ նրա կենտ րո նա-

կան կո մի տե ի ձա խո ղում ներն ու լուրջ թե րու թյուն նե րը կազ մա կերպ-

չա կան և քա ղա քա կան աշ խա տան քում, գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ 

և սո ցի ալ-տն տե սա կան ո լոր տում։ Այդ ա մե նը հան գեց նում էր սո ցի-

ա լա կան ար դա րու թյան սկզ բունք նե րի կո պիտ խախ տում նե րի, այն-

պի սի եր ևույթ նե րի, ի նչ պի սիք են հափշ տա կում նե րը, կա շա ռա կե րու-

թյու նը, հո վա նա վոր չու թյու նը։ Հան րա պե տու թյու նում հարկ ե ղած եզ-

րա կա ցու թյուն ներ չէ ին ար վել ՍՄԿԿ Կենտ կո մի 1987 թ. հու նի սյան 

պլե նու մի ո րո շու մնե րից, որ տեղ Հա յաս տա նի կու սակ ցա կան կազ-

մա կեր պու թյու նը լուրջ քն նա դա տու թյան են թարկ վեց աշ խա տան քում 

տեղ գտած ձա խո ղում նե րի հա մար։ Այս ա մե նի մա սին կու սակ ցա կան 

սկզ բուն քային դիր քե րից խոս վեց Հա յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի 

1988 թ. սեպ տեմ բե րյան պլե նու մում։ 

Ըն կեր ներ, այ սօր սո ցի ալ-քա ղա քա կան խոր վե րա փո խում նե րի, 

դե մոկ րա տի այի և հրա պա րա կայ նու թյան զար գաց ման ժա մա նա-

կաշր ջա նում ի հայտ են ե կել բազ մա թիվ պրոբ լեմ ներ, ո րոնք քո ղարկ-

ված են ե ղել, այդ թվում նաև պրոբ լեմ ներ ազ գա մի ջյան հա րա բե րու-

թյուն նե րի ո լոր տում, ո րոնք միշտ էլ գո յու թյուն ու նե ին, բայց ան հա տի 

պաշ տա մուն քի ու լճաց ման տա րի նե րին գտն վում է ին լռու թյան գո-

տում։ Դրան ցից է Լեռ նային Ղա րա բա ղի պրոբ լե մը։ Կա րե լի է հա մոզ-
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ված ա սել, որ վե րա կա ռուց ման և հրա պա րա կայ նու թյան ծնունդ հան-

դի սա ցան այս տար վա փետր վա րյան ի րա դար ձու թյուն նե րը Լեռ նային 

Ղա րա բա ղում և մեր հան րա պե տու թյու նում։ Ղա րա բա ղյան շար ժու մը, 

ու նե նա լով տաս նա մյակ նե րի պա տ մու թյուն, իր վճ ռա կան փու լի մեջ 

մտավ 1988 թ. փետր վա րին, ե րբ մար զային խոր հուր դը կա յաց րեց իր 

հայտ նի ո րո շու մը։ Ար ցա խա հա յու թյու նը լի էր հա մոզ մուն քով, որ վեր-

ջա պես ե կել է ժա մա նա կը՝ ա մե նայն վճ ռա կա նու թյամբ ոտ քի կանգ-

նե լու և պա հան ջե լու վե րա նայել ի նք նա վար մար զի վար չա-տե րի տո-

րի ալ պատ կա նե լու թյան հարցը։ Ղա րա բա ղի հա յու թյու նը հա մոզ ված 

էր, որ ազ գային հար ցում ժա մա նա կին թույլ տր ված ա նօ րի նա կա նու-

թյան ո ւղ ղու մը կդառ նա հե ղա փո խա կան վե րա կա ռուց ման բաղ կա-

ցու ցիչ մա սը և կն պաս տի նրա հա ջող ի րա կա նաց մա նը։ Ցա վոք, այդ 

ար դա րա ցի պա հան ջը կենտ րո նա կան մար մին նե րի և մաս սա յա կան 

ին ֆոր մա ցի այի մի ջոց նե րի կող մից այն պի սի ո րա կում ստա ցավ, ո րը 

վի րա վո րա կան է ամ բողջ հայ ժո ղովր դի հա մար։ Դա հենց վե րա կա-

ռուց ման թշ նա մի նե րի վե րա բեր մունքն է ր՝ դե մոկ րա տա կան, սահ մա-

նադ րա կան ճա նա պար հով իր ազ գային պրոբ լե մը լու ծել ցան կա ցող 

ժո ղովր դի նկատ մա մբ: Մինչդեռ մի ակ ճիշտ մո տե ցու մը կլի ներ խո րա-

մուխ լի նել հար ցի պատ մու թյան, նրա ծագ ման դր դա պատ ճառ նե րի 

մեջ և մի այն այս դեպ քում հա մա պա տաս խան հետ ևու թյուն ներ ա նել 

և տալ հար ցի քա ղա քա կան գնա հա տա կա նը։ Ղա րա բա ղում սկս ված 

զանգ վա ծային ցույց ները ու մի տինգ նե րը, ի նչ պես և սպաս վում էր, 

ի րենց ան մի ջա կան ար ձա գան քը գտան Հա յաս տա նում։ Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի պրոբ լե մը իր քա ղա քա կան նշա նա կու թյամբ դուրս է ե կել 

ռե գի ո նալ շր ջա նակ նե րից և ներ թա փան ցել ազ գային, սո ցի ա լա կան ու 

գա ղա փա րա կան ո լորտ նե րի տար բեր բնա գա վառ ները։ Եվ այս փաս-

տի հետ չի կա րե լի հաշ վի չնս տել։ 

Այդ ար դա րա ցի շարժ մա նը իր ակ տիվ մաս նակ ցու թյունն ու նե ցավ 

նաև հա մալ սա րա նը։ Հա մալ սա րա նի ը նդ հա նուր, ի նչ պես նաև ֆա կուլ-

տետ նե րի և մյուս ստո րա բա ժա նում նե րի կո լեկ տիվ նե րի ժո ղով նե րը մի 

քա նի ան գամ քն նար կե ցին և հա մա պա տաս խան ո րո շում ներ կա յաց-

րին շարժ ման ըն թաց քում ծա գած սուր հար ցե րի վե րա բե րյալ։ Հա մալ-

սա րա նի ո ղջ կո լեկ տի վը ի րա վա ցի ո րեն դա տա պար տեց հան րա պե-

տու թյան նախ կին ղե կա վա րու թյան քա ղա քա կան կար ճա տե սու թյու-

նը, նրա ան կա րո ղու թյու նը սկս ված հա մա ժո ղովր դա կան շարժ մա նը 
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ճիշտ քա ղա քա կան գնա հա տա կան և կազ մա կերպ ված ըն թացք տա լու 

հար ցում։ Հան րա պե տու թյան նոր ղե կա վա րու թյու նը ճիշտ ար ձա գան-

քեց ժո ղովր դի ձայ նին, ո րի կոնկ րետ դրս ևո րում նե րը ե ղան հան րա պե-

տու թյան մաս սա յա կան ին ֆոր մա ցի այի մի ջոց նե րի վե րա բեր մուն քի 

փո փո խու թյու նը Ղա րա բա ղյան շարժ ման նկատ մամբ, ՀՍՍՀ Գե րա-

գույն խոր հր դի 1988 թ. հու նի սի 15-ի նս տաշրջա նի կարևոր ո րոշ ման 

ըն դու նու մը, ՍՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության 1988 թ. 

հուլիս 18-ի նիստում Հայաստանի պատվիրակության դիրքորոշումը: 

Հատկապես ոգևորիչ էր ՍՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի դե պու տատ, հա-

մալ սա րա նի ռեկ տոր ա կա դե մի կոս Ս. Համ բար ձու մյա նի խոս քը ՍՍՀՄ 

Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան նշ ված նիս տում, որ տեղ նա 

ներ կա յաց րեց մեր ժո ղովր դի պա հանջ նե րը կապ ված Լեռ նային Ղա-

րա բա ղի պրոբ լե մի ար դա րա ցի լուծ ման և Սում գայի թյան ոճ րա գոր-

ծու թյուն նե րի դա տա պարտ ման հետ։ 

Ըն կեր ներ, բո լո րիդ հայտ նի է ՍՍՀՄ Գե րա գույն խոր հր դի նա խա-

գա հու թյան 1988 թ. հու լի սի 18-ի ո րո շու մը Լեռ նային Ղա րա բա ղի վե-

րա բե րյալ։ Մի ան գա մայն ա նըն դու նե լի պետք է հա մա րել այդ ո րոշ ման 

ա ռա ջին կե տը, ո րով մերժ վում է Լեռ նային Ղա րա բա ղի վար չա-տե րի-

տո րի ալ պատ կա նե լի ու թյան վե րա նայ ման հար ցը։ Ա սենք, որ կյան քը 

ցույց տվեց, որ այդ ո րո շու մը չլու ծեց և չէր էլ կա րող լու ծել ղա րա բա-

ղյան պրոբ լե մը։ Սում գայի թին ա վե լա ցան Խո ջա լուն և Շու շին։ Ճգ նա-

ժա մը գնա լով ա վե լի խո րա ցավ։ Ա դր բե ջա նի ներ կա ղե կա վա րու թյու-

նը, հու լի սի 18-ի ո րո շու մը ի րա կա նաց նե լու փո խա րեն, այժմ փոր ձում 

է օգ տա գոր ծել այն Ղա րա բա ղը հա յազր կե լու, Նա խիջ ևա նի բախ տին 

ար ժա նաց նե լու նպա տա կով։ Դրա լա վա գույն ա պա ցույ ցը Շու շի ում, 

Խո ջա լու գյու ղում սկս ված հապ ճեպ և ա պօ րի նի շի նա րա րու թյունն է, 

Ա դր բե ջա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի բյու րոյի վեր ջերս կա յաց րած ո րո-

շու մը Ղա րա բա ղի վե րա բե րյալ և «Իզ վես տի ա» թեր թում Վե զի րո վի 

հար ցազ րույ ցը, ո րոնք հա կա սում են կենտ րո նա կան մար մին նե րի ըն-

դու նած բո լոր ո րո շում նե րին։ Ո ւս տի մենք լի ո վին հա մա միտ ե նք այն 

տե սա կե տին, որ Ղա րա բա ղի հար ցը պետք է լու ծել մի այն և մի այն քա-

ղա քա կան ճա նա պար հով։ Ամ բողջ մեր ժո ղովր դի հա մար Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան ճա կա տագ րի վերջ նա կան, ար դա րա ցի 

լուծ ման հարցն ու նի կեն սա կան, հրա տապ նշա նա կու թյուն, այն մեր 

ա պա գա հա ջո ղու թյուն նե րի, վե րա կա ռուց ման ի րա կա նաց ման գլ խա-
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վոր ե րաշ խիքն է ։

 Մենք բո լորս լուրջ մտա հոգ ված ե նք Ա դր բե ջա նի տա րած քում 

ապ րող հայ բնակ չու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման հար ցով և 

պաշտ պա նում մեր ժո ղովր դի պա հան ջը՝ ա պա հո վել սկզ բուն քայ նու-

թյուն և լայն հրա պա րա կայ նու թյուն սում գայի թյան ոճ րա գոր ծու թյուն-

նե րի դա տա կան պրո ցե սում։ Մենք սպա սում ե նք, որ ան մարդ կային 

գա զա նու թյուն ներ և բռ նու թյուն ներ կա տա րած բո լոր հան ցա գործ նե-

րը, ի նչ պես նաև նրանց հրահ րող ներն ու կազ մա կեր պիչ նե րը կպատժ-

վեն օ րեն քի ամ բողջ խս տու թյամբ, որ այդ ցե ղաս պա նու թյունն ու 

ա րյու նոտ ի րա դար ձու թյուն նե րը քա ղա քա կան ա նա չառ գնա հա տա-

կան կս տա նան։ Մի այն դա կն պաս տի ը նդ միշտ բա ցա ռե լու մեր ե րկ-

րի հա մար ան սո վոր ա մե նա մեծ հան ցա գոր ծու թյու նը՝ ը ստ ազ գային 

պատ կա նե լու թյան մարդ կանց կյան քի, պատ վի ու ի րա վունք նե րի դեմ 

թույլ տր վող ոճ րա գոր ծու թյուննե րը։ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա-

վար Մար զի հայ բնակ չու թյա նը Հայ կա կան ՍՍՀ-ի հետ վե րա մի ա վո-

րե լու ար դա րա ցի սահ մա նադ րա կան պա հան ջը այլա կեր պե լու, Սում-

գայի թի ա հա վոր ջար դի աս տի ճա նը մեղ մե լու, ազ գային հիմ քի վրա 

կա տար ված ոճ րա գոր ծու թյու նը որ պես խու լի գա նա կան ա րարք ո րա-

կե լու բա ցա հայտ մի տումն ա մեն ևին էլ չի կա րող որ ևէ նպաստ բե րել 

ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյա նը։ Ա վե լին, դեպ քե րը ծուռ հայե լու մեջ 

ներ կա յաց նե լու, սո վե տա կան բազ մազգ ժո ղովր դին ճշ մա րիտ ին ֆոր-

մա ցի ա տա լուց խու սա փե լու մտայ նու թյու նը նո րա նոր պատ նեշ ներ է 

ստեղ ծում ազ գա մի ջյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում։  

Ըն կեր ներ, հենց պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նի բար դու թյամբ և 

պա տաս խա նատ վու թյամբ է թե լադր ված այն հան գա ման քը, որ կու-

սակ ցու թյունն այ սօր հա տուկ նշա նա կու թյուն է տա լիս հաշ վե տու 

ը նտ րա կան կամ պա նի ային։ Ի նչ պես գի տեք, ան ցյալ տար վա վեր ջին 

բո լոր սկզբ նա կան կուս. կազ մա կեր պու թյուն նե րի բյու րո նե րը ի րենց 

ժո ղով նե րում հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց րին կա տա րած աշ խա-

տանք նե րի մա սին։ Նման հաշ վետ վու թյամբ հան դես ե կավ նաև կուս. 

կո մի տեն։ Այդ հան գա ման քը ո րոշ չա փով հեշ տաց նում է գոր ծը վեր ջին 

ե րեք տար վա հաշ վետ վու թյան ծա վա լը կր ճա տե լու կրկ նու թյուն նե րից 

զերծ մնա լու հա մար։ Ո ւս տի ձեր ու շադ րու թյանն ե նք ներ կա յաց նում 

հաշ վե տու շր ջա նում կա տա րած աշ խա տան քի հան րա գու մա րը, շեշ-

տը ա ռա վե լա պես դնե լով չլուծ ված հար ցե րի և խն դիր նե րի վրա։
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 Բարձ րա գույն կր թու թյան վե րա կա ռուց ման հիմ նա կան ո ւղ ղու-

թյուն նե րի ճշգր տու մից ան մի ջա պես հե տո, հա մալ սա րա նի ռեկ տո րա-

տը և կուս. կո մի տեն սկ սե ցին ու սում նա կան պրո ցե սի վե րա կա ռուց ման 

աշ խա տանք նե րը։ Կուս. կո մի տե ում, ռեկ տո րա տում քն նարկ վե ցին 

հար ցեր կապ ված վե րա կա ռուց ման պրո ցե սի ա ռան ձին կող մե րին։ 

1986-87 ո ւս. տար վա 2-րդ կի սա մյա կում փորձ ար վեց հա մալ սա րա նի 

կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի, քի մի ա կան, ի րա վա բա նա կան, բա նա-

սի րա կան ֆա կուլ տետ նե րում ու սում նա կան պրո ցե սը կազ մա կեր պել 

վե րա կա ռուց ման պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան։ Եվ այդ փոր ձը 

հաշ վի առ նե լով 1987-88 ո ւս. տա րում բո լոր ֆա կուլ տետ ներն ան ցան 

ու սուց ման նոր հա մա կար գի։ Վե րա նայ վե ցին ու սում նա կան պլան-

նե րը, ամ բի ո նային ծան րա բեռն վա ծու թյուն նե րը, պա կա սեց վե ցին 

պար տա դիր լսա րա նային ժա մե րը, և փոք րաց վե ցին ակադեմիական 

խմբերը, լեկցիոն ժամերի հաշվին ավելացան լա բո րա տոր և սե մի նար 

պա րապ մունք նե րը, պա կա սեց վեց քն նու թյուն նե րի և ստու գարք նե րի 

թի վը։ 

Ու սում նա կան պրո ցե սի վե րա կա ռուց ման ո ւղ ղու թյամբ ո րո շա կի 

աշ խա տանք է կա տար վել հա սա րա կա գի տա կան ամ բի ոն նե րում, որ-

տեղ ա ռար կա նե րի դա սա վան դու մը ի րա կա նաց վում է նոր ծրագ րե րի 

հա մա ձայն, զգա լի ո րեն ա վե լա ցել են սե մի նար պա րապ մունք նե րը, 

ո րոնք խմ բե րի կի սե լու հետ ևան քով դար ձել են ա վե լի ար դյու նա վետ։ 

Ամ բի ոն նե րում կազ մա կերպ վում են պրոբ լե մային դա սա խո սու թյուն-

ներ, այդ ո ւղ ղու թյամբ ա ռա ջին քայ լերն են ա նում ՍՄԿԿ պատ մու-

թյան, քաղտն տե սու թյան ամ բի ոն նե րը։ Այ սօր բարդ ի րա վի ճակ է 

ստեղծ վել հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի դա սագր քե րի ստեղծ-

ման հար ցում։ Նոր ծրագ րե րը և գոր ծող դա սագր քե րը մի մյանց չեն 

հա մա պա տաս խա նում, և մինչև նոր դա սագր քեր հրա տա րա կե լը մի ակ 

ու ղին մնում է կարճ ժա մա նա կում բա ցը լրաց նել սե փա կան ու ժե րով։ 

Այդ հար ցի ա ռու մով կու սակ ցա կան կո մի տեն ՍՄԿԿ պատ մու թյան 

ամ բի ո նի ու շադ րու թյու նը հրա վի րեց, ե րբ քն նարկ վում էր «ՍՄԿԿ 

պատ մու թյան ամ բի ո նի գոր ծու նե ու թյու նը ը ստ ՍՄԿԿ Կենտ կո մի հու-

նի սյան պլե նու մի և բարձ րա գույն դպ րո ցի վե րա կա ռուց ման պա հանջ-

նե րի» հար ցը։ Այժմ ամ բի ո նը, ը ստ ա ռան ձին թե մա նե րի, մշա կում է 

նոր դա սա խո սու թյուն նե րի տեքս տեր և դրանց թե զիս նե րը։ 

Այս ո ւղ ղու թյամբ հատ կա պես ար դյու նա վետ աշ խա տանք է կա-
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տա րում պատ մա կան մա տե րի ա լիզ մի և բա րո յա գի տու թյան ամ բի ո նը, 

ո րը դա սագր քում չընդգրկ ված կամ ոչ ճիշտ ար ծարծ ված թե մա նե րի 

ու հար ցե րի վե րա բե րյալ ստեղ ծել է դա սա խո սու թյուն նե րի տեքս տեր, 

ո րոնք լույս կտես նեն մոտ ժա մա նակ ներս։

 Հա մալ սա րա նում դեռևս կան բազ մա թիվ պրոբ լեմ ներ, չլուծ ված 

հար ցեր։ Դրան ցից մե կը ու սա նող նե րի ան հա տա կան պա րապ մունք-

նե րի կազ մա կերպ ման հարցն է, ո րը բարձ րաց վեց նաև կու սակ ցա-

կան կո մի տե ում «Բ նա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րում ու սում նա-դաս-

տի ա րակ չա կան աշխատանքների վերակառուցման ուղղությամբ 

կատարվող աշ խա տանք նե րի մա սին» պրո ռեկ տոր Մ. Դավ թյա նի 

հաշ վետ վու թյան քն նարկ ման ժա մա նակ։ Կա րե լի է ա սել, որ ան հա-

տա կան պա րապ մունք նե րի կազ մա կերպ ման հար ցը վերջ նա կա նո րեն 

լուծ ված չէ։ Կան դա սա խոս ներ, ո րոնք դեռ չեն գտել հար մար ձևերն 

ու մե թոդ նե րը և պա րա պում են ամ բողջ խմ բի հետ։ Մինչ դեռ ան հա-

տա կան պա րապ մունք նե րին հատ կաց վե լիք ժա մե րը նա խա տես ված 

է ա ռա ջի կա յում ա վե լաց նել։ Ֆա կուլ տետ նե րի կու սակ ցա կան ժո ղով-

նե րում ան հա տա կան պա րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ ար տա հայտ վել 

են դժ գո հու թյուն ներ ի նչ պես դա սա խոս նե րի, այն պես էլ ու սա նող նե-

րի կող մից։ Ան հա տա կան պա րապ մունք նե րին ան ցնե լուց ա ռաջ նախ 

պետք էր տա նել նա խա պատ րաս տա կան լուրջ աշ խա տանք, հատ-

կա պես ազ գային հան րա պե տություն նե րի ԲՈՒ Հ[-]ե րում մայ րե նի 

լեզ վով մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյուն ստեղ ծե լու կամ թարգ մա նե-

լու բազ մաց նող սար քեր ձեռք բե րե լու, նյու թա տեխ նի կա կան բա զան 

հարստաց նե լու հա մար։  

Ինչ ան հա տա կան պա րապ մունք նե րի մա սին կա րող է խոսք լի-

նել, ե րբ ու սա նո ղին լա վա գույն դեպ քում տրա մադր վում է մի այն դա-

սագրքե րը։ ՍՍՀՄ ժո ղովր դա կան կր թու թյան կո մի տեն բո լո րո վին 

հաշ վի չի ա ռել տե ղա կան պայ ման նե րը, բու հե րի տեխ նի կա կան թեր-

հա գեց վա ծու թյու նը, ու սա նող նե րի կող մից այլ լե զու նե րի տի րա պետ-

ման մա կար դա կը։ 

Ըն կեր ներ, մեր կյան քում ար դեն կա մի տխուր օ րի նակ, դա միջ-

նա կարգ կր թու թյան ո րա կի նվա զումն է, ո րի հետ ևանք նե րը լավ ե նք 

զգում հատ կա պես մենք՝ ԲՈՒՀ-ի դա սա խոս ներս։ Դա ա ռա ջա ցել է 

ոչ շատ հե ռու ան ցյա լում դպ րո ցա կան ռե ֆոր մի մի ա հա մուռ ու խան-

դա վառ ըն դու նու մից։ Այժմ նկա տի ու նե նա լով այդ ծանր վրի պում նե-
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րը, ա ռանց նա խա պատ րաս տա կան փու թա ջան աշ խա տան քի, մենք 

չպետք է ան վե րա պա հո րեն ըն դու նենք ու սուց ման այն ձևե րը , ո րոնք 

կի րա ռե լի են մի այն ա ռան ձին խո շոր բու հե րում, ի նչ պի սին է, օ րի-

նակ, Մոսկ վայի պե տա կան հա մալ սա րա նը։ Այժմ մենք այդ ու ղու վրա 

միայն կորց նում ե նք դա սա խո սու թյուն նե րի ժա մե րը, ու սա նող նե րի 

նպա տա կաս լաց շա հագրգռ վա ծու թյու նը դա սի նկատ մամբ, ի սկ դրա 

ա ռաջ բե րած հետ ևանք նե րը կզ գանք տա րի ներ հե տո։ 

Ե ղած պրոբ լեմ նե րի մեջ դժ վար հաղ թա հա րե լի նե րից մե կը ու սում-

նա կան պրո ցե սի նյու թա տեխ նի կա կան բա զայի ամ րապնդ ման, նրա 

հարս տաց ման ու ար դի ա կա նաց ման հարցն է։ Ո րոշ ֆա կուլ տետ նե-

րում /ի նչ պես, օ րի նակ, աշ խար հագ րա կան, ե րկ րա բա նա կան/ կան 

ամ բի ոն ներ, որ տեղ ու սու ցու մը կա տար վում է 20-23 տար վա վա ղե մու-

թյուն ու նե ցող գոր ծիք նե րով, սար քե րով և դրանց հա մա պա տաս խան 

հնա ցած մե թոդ նե րով։ Միև նույն ժա մա նակ պետք է նշել, որ ժա մա նա-

կա կից սար քե րի ձեռք բե րու մը կապ ված է չա փա զանց մեծ դժ վա րու-

թյուն նե րի հոտ։

 Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան և բնա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րի 

կուս. ժո ղով նե րի և խոր հր դի նիս տե րի մշ տա կան քն նարկ ման ա ռար-

կա է դար ձել է լեկտ րո նային հաշ վիչ մե քենա նե րի ձեռքբեր ման հար-

ցը։ Ու սա նող նե րը ո ւս ման ըն թաց քում հնա րա վո րու թյուն չու նեն ձեռք 

բե րե լու պրակ տիկ աշ խա տան քի ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ, պա-

հանջ վող քա նա կու թյամբ ժա մա նա կա կից փոքր հաշ վիչ մե քենա ներ, 

դիսպ լեյ ներ չլի նե լու պատ ճա ռով։ Մենք կար ծում ե նք ժող. կր թու թյան 

մի նիստ րու թյու նը աչ քա թող չի ա նի այս հար ցը, ո րը բազ միցս բարձ-

րաց վել է տար բեր մա կար դակ նե րում։ 

Ըն կեր ներ, այս բո լո րի հետ մի ա սին պետք է նշել նաև այն, որ մեզ 

մոտ լավ չի կազ մա կերպ ված ե ղած սար քե րի ար դյու նա վետ օգ տա-

գոր ծու մը։ Ցածր է նաև հա մալ սա րա նում գոր ծող 15 լին գա ֆո նայի կա-

բի նետ նե րի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, ո րոնք գրե թե չեն 

օգ տա գործ վում դա սից դուրս, ու սա նող նե րի ան հա տա կան պա րապ-

մունք նե րի ըն թաց քում։

 Բարձ րո րակ կադ րե րի պատ րաստ ման խն դի րը և մեր ու նե ցած 

սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րը թե լադ րում են լայ նո րեն հա-

մա գոր ծակ ցել հա մա պա տա սխան պրո ֆի լի գի տա կան և ար տադ րա-

կան ձեռ նար կու թյուն նե րի հետ: Այ սօր ար դեն կի րա ռա կան մա թե մա-
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տի կայի, ֆի զի կայի, ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ նե րի 7 ամ բի ոն ներ 

հան դես են գա լիս որ պես բա զային և գոր ծում են Եր ևա նի մա թե մա տի-

կա կան մե քե նա նե րի, ֆի զի կայի, ռա դի ո ֆի զի կայի և է լեկտ րո նի կայի 

գի տա-հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ նե րում, Բյու րա կա նի ա ստ ղա դի-

տա րա նում, Գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հաշ վո ղա կան կենտ րո-

նում: Ա նհ րա ժեշտ է ը նդ լայ նել այդ ցան ցը և այն բարձ րաց նել ո րա կա-

կան նոր աս տի ճա նի` ստեղ ծե լով ու սում նա-գի տա կան ար տադ րա կան 

հա մա լիր ներ: 

Ըն կեր ներ, բազ մա թիվ գոր ծոն նե րից է կախ ված հա մալ սա րա նում 

պատ րաստ վող կա դրերի ո րա կը: Շատ կար ևոր է, թե ի նչ պի սի դի-

մորդ նե րով է համալր վում Մայր բու հը: Կու սակ ցա կան կո մի տեն մեծ 

ու շադ րու թյուն է դարձ նում այս հար ցին` ա պա հո վե լով կու սակց ական 

վե րահս կո ղու թյուն քն նու թյուն նե րի ըն թաց քի վրա: Հնա րա վո րին չափ 

շատ քն նու թյուն ներ ան ցկաց վե ցին գրա վոր, այդ թվում՝ ի րա վա բա նա-

կան ֆա կուլ տե տի բո լոր քն նու թյուն նե րը, կեն սա բա նու թյան, քի մի այի, 

ո րոշ մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով՝ նաև ֆի զի կայի քն նու թյուն նե րը: 

Սա կայն ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն նե րի նոր մալ կազ մա կերպ մա նը 

խան գա րում են ՍՍՀՄ ժո ղովր դա կան կր թու թյան կո մի տե ի կող մից 

ըն դու նե լու թյան կա նոն նե րի ա մե նա մյա փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք 

բար դու թյուն ներ են ստեղ ծում և բու հե րի դի մորդ նե րի հա մար: Հու սով 

ե նք, որ ժո ղովր դա կա ն կր թու թյան կո մի տեն ի վեր ջո հս տակ կկա յու-

նաց նի ըն դու նե լու թյան կար գը: 

Ըն կեր ներ, ու սում նա կան ո րա կի բարձ րաց ման կար ևոր գոր ծոն նե-

րից է նաև կար գա պա հու թյու նը, ո ւ սում նա կան պրո ցե սին ու սա նող նե-

րի նոր մալ մաս նակ ցու թյու նը: Գաղտ նիք չէ, որ ի նչ պես նա խորդ կի-

սա մյա կում, այն պես էլ այս ու սում նա կան տար վա հենց սկզ բից խիստ 

ըն կել էր այս ու սում նա կան կար գա պա հու թյու նը: Բո լորս էլ հաս կա-

նում ե նք, որ ոչ ոք մե զա նից չէր կա րող ան տար բեր մնալ Ղա րա բա-

ղյան շարժ մա նը և մեր հայ րե նա կից նե րի ճա կա տագ րի նկատ մա մբ: 

Եվ այ սօր բո լորս էլ ե կել ե նք այն հա մոզ ման, որ դա տևա կան պայ-

քար է, ո րին մենք պար տա վոր ե նք ակ տիվ որեն մաս նակ ցել։ Սա կայն 

ո ւմ հա մար պարզ չէ, որ ա նընդ հատ դա սա դուլ նե րով, ու սում նա կան 

պրո ցե սի կազ մա լու ծու մով մենք ա ռա ջին հեր թին հար վա ծում ե նք մեզ 

և մեր ժո ղովր դի շա հե րին և հա զիվ թե ռե ալ օ գուտ բե րում Ար ցա խի 

հար ցի լուծ մա նը։ Մի այն խե լա միտ, կշ ռա դատ ված գոր ծո ղու թյուն նե-
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րը կա րող են մեզ մո տեց նել մեր նպա տա կին: Ի սկ այդ գոր ծո ղու թյուն-

նե րի ձևերն ու մե թոդ նե րը պետք է քն նարկ վեն և ա ռա ջին հեր թին ըն-

դուն վեն կո լեկ տի վում, ի սկ մենք ու նենք այդ հնա րա վո րու թյուն նե րը և 

պետք է դրանք օ գտա գո ծենք պատ շաճ ձևով։ 

Ըն կեր ներ, այ սօր մեր ու սա նո ղու թյու նը մեծ հե տաքրք րու թյուն է 

դրս ևորում մեր հան րա պե տու թյան է կո լո գի ա կան վի ճա կի նկատ մամբ 

և ժա մա նակն է լր ջո րեն մտա հոգ վե լու մեր ե րի տա սար դու թյան է կո լո-

գի ա կան կր թու թյան հար ցե րով, ի նչ պես դա ար վում է ե րկ րի մի շարք 

ԲՈՒ Հ[-]ե րում և հատ կա պես Կրաս նո յարս կի հա մալ սա րա նում, որ-

տեղ այդ ա ռար կան դեռևս 10 տա րի ա ռաջ դա սա վանդ վում էր բո լոր 

ֆա կուլ տետ նե րում։ 

Եվ դա այն դեպ քում, ե րբ նրանց հո ղային տա րա ծու թյուն նե րը լայ-

նար ձակ են, բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հը՝ հա րուստ, օ դը՝ մա-

քուր, գե տե րը՝ ծո վե րի նման ջրա ռատ։ Նույ նիսկ այդ պի սի հզոր բնա-

կան ռե սուրս նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում բնու թյան պահ պա-

նու մը դար ձել է այն տեղ յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու պատ վի գոր ծը։ 

 Մեզ մոտ ճիշտ հա կա ռակն է. հո ղե րը սա կավ են, քայ քայ ված են 

է րո զի այից։ Քաղց րա համ ջրե րը մեծ մա սամբ աղ տոտ ված են ար դյու-

նա բե րա կան թա փոն նե րով։ Ար դեն հաշ վված են ջրե րի պա շար նե րը         

/թե որ քան կբա վա րա րեն բնակ չու թյան պա հանջ նե րին/։ Բո լոր մեծ 

քա ղաք նե րի օ դը աղ տոտ ված է, բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խար-

հը՝ բնաջնջ ված։ Էլ չեմ խո սում մեր ազ գային մեծ վեր քի՝ Սևա նի մա-

սին։ Հա զիվ թե որ ևէ ու րիշ հան րա պե տու թյուն է կո լո գի ա կան այդ պի սի 

ծանր պայ ման նե րում լի նի։

Եվ հենց այդ պատ ճա ռով մեր հան րա պե տու թյան բնակ չու թյու-

նը, հատ կա պես ե րի տա սար դու թյու նը, ո ղջ ու սա նո ղու թյու նը, պետք է 

օ ժտված լի նի բնա պահ պան ման գի տե լիք նե րով։ 

 Մենք դի մում ե նք ժողկր թու թյան մի նիստ րու թյա նը հաշ վի առ նել 

մեր ա ռա ջար կը և ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ։ 

Ըն կեր ներ, բարձ րո րակ կադ րե րի պատ րաս տու մը դեռևս հար-

ցի մի կողմն է, շատ կար ևոր են այդ կադ րե րի ճիշտ տե ղա բաշ խումը 

ժողտն տե սու թյան մեջ, նրանց նպա տա կային օգ տա գոր ծու մը։ Շր ջա-

նա վարտ նե րի բաշխ ման և ստա ժա վոր ման գոր ծը բա րե լա վե լու ո ւղ-

ղու թյամբ վեր ջին տա րի նե րին մեծ աշ խա տանք է կա տար վել հա մալ-

սա րա նի ու սում նա կան մա սի, ֆա կուլ տե տի դե կան նե րի, ամ բի ոն նե րի 
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կող մից. 1987-88 թթ. 869 շր ջա նա վարտ նե րի հա մար հա մալ սա րա նը 

ստա ցել է 449 պլա նային տեղ, ի սկ հա մալ սա րա նա կան, ֆա կուլ տե-

տային կազ մա կեր պու թյուն նե րը լրա ցու ցիչ հայ թայ թել է ին ևս 119 

տեղ։ Ստեղծ ված ի րա վի ճա կը պա հան ջում է, որ հան րա պե տու թյան 

Պետպ լա նը վեր ջա պես ճիշտ պլա նա վո րի ե րի տա սարդ մաս նագետ-

նե րի պա հան ջար կը և հաշ վի առ նի նաև Եր ևա նում գրան ցում չու նե ցող 

շր ջա նա վարտ նե րին հան րա պե տու թյան այլ բնա կա վայ րե րում մաս-

նա գի տա կան աշ խա տան քով ա պա հո վե լու հան գա ման քը։ 

 Սա կայն մեր քն նա դա տու թյու նը ո ւղ ղե լով վե րա դաս այլ մար մին-

նե րի աշ խա տան քին մենք չպետք է մո ռա նանք այդ հար ցում նաև մեր 

խն դիր ներն ու ա նե լիք նե րը։ Դեռևս բար վոք չէ վի ճա կը փի լի սո փա-

յու թյան և սո ցի ո լո գի այի, ար ևե լա գի տու թյան, մա թե մա տի կայի և մի 

շարք այլ ֆա կուլ տետ նե րում։

Ըն կեր ներ, բարձ րա գույն դպ րո ցի վե րա կա ռու ցու մը իր հետ բե-

րեց նաև դա սա խոս նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյան մե ծա ցում, նրանց 

գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ պա հանջ նե րի բարձ րա ցում։ Սա կայն 

դրա հետ մի ա սին մենք պետք է մտա ծենք նաև դա սա խո սի աշ խա-

տան քային պայ ման նե րի բա րե լավ ման մա սին։ Այ սօր հա մալ սա րա նի 

դա սա խոս նե րից շատ շա տե րը չու նեն ի րենց աշ խա տա տե ղե րը, չկան 

դա սա խոս նե րի հանգս տի սե նյակ ներ։ Հա մալ սա րա նում լի ար ժեք վե-

րա կա ռու ցում ի րա կա նաց նե լու հա մար կուս.կո մի տեն գտ նում է, որ 

ան հրա ժեշտ է գոր ծուն մի ջոց ներ ձեռ նար կել ը նդ լայ նե լու հա մար տա-

րած քային հնա րա վո րու թյուն նե րը և ա մեն մի դա սա խո սի ա պա հո վել 

ան հրա ժեշտ աշ խա տան քային տե ղով։

Այս տեղ տե ղին է հի շեց նել, որ և հա մալ սա րա նի տա րած քային 

հնա րա վո րու թյուն նե րի ը նդ լայն ման, և պատ մա կան նշա նա կու թյան 

տե սա կե տից ան հրա ժեշտ է հա մալ սա րա նին վե րա դարձ նել նրա հիմ-

նա դիր ա ռա ջին շեն քը, մա նա վանդ ե րբ հա մալ սա րա նը նա խա պատ-

րաստ վում է նշե լու իր հիմ նադր ման 70-ա մյա կը և հարկ է, որ այն տեղ 

ի րա կա նաց նեն ո րո շա կի վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք ներ։

Ըն կեր ներ, ԲՈՒՀ-ի վե րա կա ռուց ման ա ռն չու թյամբ բար դա ցել է 

դա սա խո սի՝ ա ռանց այն էլ դժ վա րին ու բազ մա կող մա նի գոր ծու նե ու-

թյու նը, ո րն ը նդ գր կում է և մաս նա գի տու թյան դա սա վան դու մը, և գի-

տա կան հե տա զո տու թյուն ները և հա սա րա կա կան ու դաս տի ա րակ չա-

կան աշ խա տանք նե րը։
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 Ին չո՞վ է հա տուց վում այդ ծանր և քրտ նա ջան աշ խա տան քը։

 Շատ սահ մա նա փակ են դա սա խո սների ի նչ պես դրա մա կան, այն-

պես էլ բա րո յա կան խրա խուս ման մի ջոց նե րը, դժ վա րաց ված է դա սա-

խոս նե րին կա ռա վար ա կան պարգև նե րի և կո չում նե րի ներ կա յաց ման 

գոր ծը։ 

 Հա մա ձայն ՍՄԿԿ Կենտ կո մի ո րոշ ման այն պետք է ի րա կա նաց-

վի ներք ևից վերև, սա կայն հա մալ սա րա նի կող մից ներ կա յաց ված մի 

խումբ ար ժա նա վոր դա սա խոս նե րի գի տու թյան վաս տա կա վոր գործ չի 

կոչման, բարձ րա գույն դպ րո ցի վաս տա կա վոր գործ չի շնորհ ման հար-

ցը իր լու ծու մը չի ստա նում։ 

 Սո վե տա կան Մի ու թյան բո լոր մաս նա գետ նե րը ու նեն ե րաշ խա վոր-

ված աշ խա տան քի ի րա վունք։ 

Դա սա խո սի հա մար այդ ի րա վուն քը կար ճատև է՝ ըն դա մե նը 5 տա-

րի։ Յու րա քան չյուր 5 տա րին մեկ նա պետք է մաս նակ ցի մր ցույ թին, և 

հնա րա վոր է, որ զրկ վի իր աշ խա տան քից։

Ին չու՞ Գի տու թյուն նե րի Ա կա դե մի այի հա մա կար գում աշ խա տող 

մար դիկ հան գիստ են ի րենց ա պա գայի և թե րու թյան հա մար, ի սկ 

ԲՈՒ Հ-ի դա սա խո սը՝ ո չ։ Չէ՞ որ Գի տու թյուն նե րի Ա կա դե մի այի ի նս-

տի տուտ նե րում պա րե րա բար ան ցկաց վող ա տես տա ցի ան մո տա-

վո րա պես հա մա պա տաս խա նում է մեր վե րընտ րու թյա նը։ Չէ՞ր կա-

րե լի ա րդյոք պար զա պես խս տաց նել վե րընտ րու թյան պա հանջ նե րը 

ա ռանց մրցույ թի։ Ի ՞նչ աշ խա տանք պետք է փնտ րի, են թադ րենք, 50 

տա րե կան տղա մար դը, ո րը դուրս է մնա ցել ԲՈՒ Հ-ից և չի կա րող տե-

ղա վոր վել ոչ գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ նե րում /այն տեղ տե-

ղի ու նե ցող կր ճա տում նե րի պատ ճա ռով/ և ոչ էլ դպ րոց նե րում /որ տեղ 

տեղ բաց վե լու հա մար պետք է սպա սել տաս նյակ տա րի ներ/։ Ի սկ որևէ 

այլ պրո ֆի լի աշ խա տանք նա չի կա րող կա տա րել։

 Այն բազ մա թիվ ա ռա ջար կու թյուն նե րը, ո րոնք ար վել են ԲՈՒ Հ-ի 

վե րա կա ռուց ման վե րա բե րյալ կազ մա կերպ ված լայն քն նարկ ման 

ժա մա նակ, թվում է, թե բո լո րո վին հաշ վի չառն վե ցին ՍՍՀՄ ժողկր թու-

թյան կո մի տե ի կող մից։

Ըն կեր ներ, հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տեն, ռեկ տո րա տը, 

գի տա հե տա զո տա կան մա սը հետ ևո ղա կան աշ խա տանք են ի րա կա-

նաց նում հա մալ սա րա նա կան գի տու թյան ար դյու նա վե տու թյան և գի-

տա մա կա վար ժա կան կադ րե րի ո րա կի բարձ րաց ման բնա գա վա ռում։
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Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում գի տա հե տա զո տա կան աշ-

խա տանք նե րը տար վում են 40 ո ւղ ղու թյու ննե րով 96 ամ բի ոն նե րում, 

« Լա զե րային տեխ նի կա» գի տաար տադ րա կան մի ա վո րում, 2 ճյու-

ղային և 13 գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րի ա նե րում և մա թե-

մա տի կայի կի րա ռա կան պրոբ լեմ նե րի միջ բու հա կան կենտ րո նում։ 

Հե տա զո տու թյուն նե րը ար դի ա կան են և ո ւղղ ված են ե րկ րի սո ցի ալ-

տնտե սա կան զար գաց ման ա րա գաց ման գի տա կան և գի տա տեխ նի-

կա կան կար ևոր պրոբ լեմ նե րի լուծ մա նը։

Այժմ հա մալ սա րա նում կա տար վում են 255 գի տա կան հե տա զո-

տու թյուն ներ, նրան ցից 57 տո կո սը կար ևո րա գույն թե մա նե րով: Հա-

մալ սա րանն իր մաս նակ ցու թյունն ու նի 8 հա մա մի ու թե նա կան գի տա-

տեխ նի կա կան ծրագ րե րում։

ՍՄԿԿ 27-րդ հա մա գու մա րը խն դիր դրեց բու հա կան գի տու թյան 

ա ռաջ գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ծա վա լը մե ծաց նել 2-2.5 

ան գամ։ Ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում նե րի շնոր հիվ գի տա կան հետա-

զո տություն նե րի ծա վա լը մե զա նում ար դեն մե ծա ցել է 35 տո կո սով 

ա ռանց լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան ծախ սում նե րի և հաս տիք նե րի։

 Այժմ ռեկ տո րա տի, կուս կո մի տե ի, գի տա կան մա սի կող մից աշ խա-

տանք ներ են տար վում հա մալ սա րա նին կից 4 միջ բու հա կան կենտ րոն-

ներ, պինդ մարմ նի ֆի զի կայի ի նս տի տուտ ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ։

 Կու սակ ցա կան կո մի տե ի նա խա ձեռ նու թյամբ մի ջոց ներ են ձեռ-

նարկ ված Սևա նի տա րաբ նույթ պրոբ լեմ նե րի լուծ ման գոր ծում հա-

մալ սա րա նա կան գիտ նա կան նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյան ա պա-

հով ման հա մար։

Ն շե լով կատար վա ծը, ան հրա ժեշտ է ը նդ գծել, որ հա մալ սա րա նի 

գի տա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ քիչ չեն նաև բաց թո ղում ներն ու թե-

րու թյուն նե րը, վե րա կա ռու ցումն այդ բնա գա վա ռում դեռևս չի ըն դու նել 

ան հրա ժեշտ թափ ու խո րու թյուն։

Շատ ե նք թե րա ցել պետ բյու ջե տային գի տա հե տա զո տա կան աշ-

խա տանք նե րի պլա նա վոր ման, կա տար ման, ժամ կետ նե րի ճշգրտ ման 

հար ցում։ Գի տա կան աշ խա տանք նե րի ո րա կը գնա հա տո ղը ամ բի ոն-

ներն են, ֆա կուլ տետ նե րի խոր հուրդնե րը, սա կայն միշտ չէ, որ քն նար-

կում նե րը գնում են խո րու թյամբ, եր բեմն դրանք ան ցնում են ձևա կա նո-

րեն։ Ի նչ վերա բե րում է տնտ պա յ մա նագ րային գի տա հե տա զո տա կան 

աշ խա տանք նե րին, ա պա դրանք ամ բի ոն նե րի կող մից կա տար վում 
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են ժա մա նա կին, պատ վի րա տու նե րի կար ծի քով պատ շաճ գի տա կան 

մա կար դա կով։ Սա կայն որ պես թե րու թյուն պետք է նշել, որ այս տեղ 

քիչ են կա տար վում մի ջամ բի ո նային տնտ պայ մա նագ րային գի տա-

հե տա զո տա կան աշ խատնք ներ /1987-4/, ի սկ միջ ֆա կուլ տե տային՝ ոչ 

մե կը։ Մինչ դեռ կան ամ բի ոն ներ, ո րոնք պայ մա նագ րային կա պի մեջ 

են գտն վում նույն պատ վի րա տո ւի հետ։ Ը նդ հա նուր առ մամբ, 1985 թ. 

հա մեմ ատու թյամբ տնտ պայմանագ րային գի տա հե տա զո տա կան աշ-

խա տանք նե րի ծա վա լը հա մալ սա րա նում ա վե լա ցավ 10.5 մլն ռուբ լով։

Ս տեղծ վել են Հա յաս տա նի պատ մա կան աշ խար հագ րու թյան և 

քար տե զագ րու թյան, օպ տոէ լեկտ րո նի կայի, է կո լո գի այի և մի շարք 

նոր գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րի ա ներ, խմ բեր, ի նչ պես նաև 

մե խա նի կա կան և է լեկտ րո նի կայի ար հես տա նոց ներ։

Կու սակ ցա կան կո մի տեն մշ տա պես ու շադ րու թյան կենտ րո նում է 

պա հել գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը ար տադ րու-

թյան մեջ ներդր ման հար ցը։ 1983-87 թթ. տնտ պայ մա նագ րային աշ-

խա տանք նե րի ներդր ման հետ ևան քով ստաց ված եկ ամու տը կազ մել 

է ա վե լի քան 12 մլն. ռուբ լի։ Այ նու հան դերձ այս հար ցում ու նենք մեծ 

պրոբ լեմ ներ, ո րոնց մա սին լուրջ խո սակ ցու թյուն գնաց կուս կո մի տե-

ում գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տո րի տե ղա կալ Ռ. Մե-

լիք սե թյա նի հաշ վետ վու թյան քն նարկ ման ժա մա նակ։

 Ներդր ման հար ցում խիստ բա ցա սա կան դեր է խա ղում նաև լիար-

ժեք փորձ նա կան բա զայի բա ցա կա յու թյու նը։ Ստեղ ծել նման հզոր 

բա զա թե ճյու ղե րում, թե Ա կա դե մի ա յում և թե ԲՈՒ Հ-ում դժ վար է։ Ար-

դեն հա սու նա ցել է միջ բու հա կան, միջ գե րա տես չա կան ռե գի ո նալ բա-

զա ստեղ ծե լու հար ցը։

 Հա մալ սա րա նի գի տու թյան զար գաց ման գոր ծում մեծ ա վանդ ու նի 

« Լա զե րային տեխ նի կա» գի տաար տադ րա կան մի ա վո րու մը, ո րի կո-

լեկ տի վը լուրջ հա ջո ղու թյուն նե րի է հա սել ի նչ պես քվան տային է լեկտ-

րո նի կայի բնա գա վա ռում կա տար վող հիմ նա րար և կի րա ռա կան հե-

տա զո տու թյուն նե րի, այն պես էլ նյու թե րի, լա զե րային սար քե րի մշակ-

ման և ներդր ման աս պա րե զում։ 

Ըն կեր ներ, ներ կա պայ ման նե րում մեծ խն դիր ներ են դր վում նաև 

հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի և մեր հա սա րա կա գետ նե րի ա ռջև, 

ո րոնք վե րա նա յում են ի րենց գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի 

թե մա տի կան։ Սա կայն ան հրա ժեշտ է, և այդ մա սին նշ վեց կու սակ ցա-
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կան կո մի տե ի և հա սա րա կա գի տա կան ամ բի ոն նե րի խորհր դի 1987 թ. 

հուն վա րին կայ ացած հա մա տեղ նիս տում, որ հա սա րա կա գի տա կան 

ամ բի ոն նե րը ի րենց գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի մեջ ա ռա վել մեծ 

տեղ հատ կաց նեն հասա րա կու թյան զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն-

նե րին, գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի ա րա գաց ման, ե րկ րի և մեր 

հան րա պե տու թյան սո ցի ալ-տն տե սա կան զար գաց ման հար ցե րի խոր 

ու սում նա սիր մա նը։

 Լուրջ խն դիր ներ կան դր ված հայ րե նա կան պատ մագիտության 

ա ռջև, ո րը պետք է հարս տաց նի մեր գի տե լիք նե րը պատ մա կան ան-

ցյա լի և այ սօր վա մա սին, տա դրանց օբյեկ տիվ գի տա կան գնա հա-

տա կա նը։ Ցա վոք, մինչև օ րս մեր ժո ղովր դի պատ մու թյան մի շարք 

կարևոր պրոբ լեմ ներ կա րիք ու նեն խոր գի տա կան վեր լու ծու թյան, 

նո րո վի մեկ նա բան ման։ Լուրջ ա նե լիք ներ կան հատ կա պես մեր ժո-

ղովրդի կեղ ծա րա րու թյա նը գի տա կան հա կա հար ված տա լու գոր ծում։ 

Ցա վոք, մեր ժո ղովր դի պատ մու թյան դեմ ո տնձ գու թյուն ներ են ա նում ոչ 

մի այն ժա մա նա կա կից թուրք բուր ժո ւա կան պատ մա բան նե րը, այլև մի 

շարք ա դր բե ջան ցի պատ մա բան ներ։ Բո լո րիս հի շո ղու թյան մեջ թարմ 

է Զ. Բու նի ա թո վի, Ֆ. Մա մե դո վայի և շատ ու րիշ նե րի փոր ձե րը՝ բա-

ցա հայ տո րեն խե ղա թյու րե լու մեր պատ մու թյու նը, սե փա կա նաց նե լու 

մեր ազ գային մշա կույ թի գոր ծիչ նե րին և նրանց գի տա կան ժա ռան գու-

թյու նը, լուրջ փո փո խու թյուն ներ մտց նե լու Հա յաս տա նի պատ մա կան 

սահ ման նե րի մեջ և այլն։ Մեզ ան հանգս տաց նում է այն հան գա ման քը, 

որ Մա մե դո վայի և նրա նման նե րի հա մար կանաչ ճա նա պարհ են բա-

ցում և ա մեն կերպ խրա խու սում Ա դր բե ջա նի հա մա պա տաս խան գի-

տա կան հաս տա տություն նե րը։ Իս կ բո լո րո վին վեր ջերս Ա դր բե ջա նի 

Գի տու թյուն նե րի Ակա դե մի այի թեր թում լույս տե սավ խմ բագ րական 

հոդված՝ նվիր ված ա դր բե ջա նա կան պատ մա գի տու թյան խն դիր նե րի 

ար դի փու լին, մի նոր հա վաս տում այն բա նի, որ բու նի ա թով ներն ու 

մա մե դո վա նե րը բո լո րո վին էլ պա տա հա կան եր ևույթ չեն ժա մա նա կա-

կից պատ մա գի տու թյան մեջ։ Հոդ վա ծում, ո րը կրում է սուր հար ձա-

կո ղա կան բնույթ, բա ցա հայ տո րեն վար կա բեկ ված են մեր ազ գային 

պատ մու թյան նոր և նո րա գույն շր ջա նի շատ գոր ծիչ ներ։ Այս պի սով, 

հոդ վա ծը հա վաստումն է այն մի ակ ճիշտ հետ ևու թյան, որ ա դր բե ջա-

նա կան պատ մա գի տու թյան հա կա հայ կա կան ո ւղղ վա ծու թյու նը պե-

տա կան հիմ քե րի վրա է դր ված և հով անա վոր վում է հան րա պե տու-
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թյան կու սակցա կան և պե տա կան վե րա դաս մար մին նե րի կող մից։

Ն ման տխուր փաս տե րը մեզ ոչ մի այն լուրջ մտո րե լու տե ղիք պետք 

է տան, այլև մի ա ժա մա նակ կար ևոր խթան պետք է հան դի սա նան մեր 

պատ մու թյան կի զա կետ դար ձած հար ցե րի գի տա կան խոր ու սում նա-

սիր ման հա մար։

 Հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով այ սօր խիստ հրա տապ է դար ձել Ար-

ցա խի պատ մու թյան հին, նոր և նո րա գույն շր ջան նե րի ու սում նա սի-

րու թյու նը։ Ար դեն կա տար վում են ա ռա ջին քայ լե րը։ Ի նչ պես գի տեք, 

վեր ջերս ՀՍՍՀ Գի տու թյուն նե րի Ա կա դե մի ան հրա տա րա կեց « Լեռ-

նային Ղա րա բաղ. պատ մա կան տե ղե կանք» գր քույ կը, ո րի ստեղծ մա-

նը մաս նակ ցել է նաև հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 

պրոֆ. Լ. Խուր շու դյա նը։ Լույս են տե սել Ղա րա բա ղի պատ մու թյա նը 

նվիր ված գի տա կան հոդ ված ներ։ Այդ լավ նա խա ձեռ նու թյա նը պետք 

է ար ձա գան քեն մեր կա րող ու ժե րը։ 

Ըն կեր ներ, հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան և մշա կույ թի բազ մա թիվ 

կար ևոր պրոբ լեմ նե րի ու սում նա սի րման գոր ծում իր ու րույն տեղն ու նի 

հայա գի տա կան կենտ րո նը։ Այդ հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք են 

մա սնա վո րա պես « Հա յաս տա նի և նրա հա րա կից շր ջան նե րի տե ղա-

նուն նե րը» չորս հա տո րյա բա ռա րա նը, « Ռուս դա սա կան և սո վե տա-

կան գրա կա նու թյան» ժո ղո վա ծու նե րի մա տե նա շա րը և այլն։

 Սա կայն ե թե ել նենք « Հա յա գի տա կան կենտ րոն» բուն հաս կա-

ցու թյու նից և նրա ու նե նա լիք նշա նա կու թյու նից, ա պա կտես նենք, որ 

հա մալ սա րա նի հա յա գի տա կան կենտ րո նը իր սահ մա նա փակ հնա-

րա վո րու թյու ննե րով, մարդ կային և նյութ ական պո տեն ցի ա լով վե րա-

կա ռուց ման խիստ կա րիք ու նի։ Դեռևս հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան 

կազ մա կեր պու թյան 12-րդ կոն ֆերան սի քն նարկ մա նը ներ կա յաց ված 

կուս կո մի տե ի հաշ վետ վու թյան մեջ ա ռա ջարկ ար վեց հա մալ սա րա նի 

կազ մում հա յա գի տու թյան գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ ստեղ-

ծե լու մա սին։ Այն կօգ տա գոր ծեր հա մալ սա րա նի պատ մա բան, բա-

նա սեր, ար ևել ագետ, ի րա վա բան գիտ նա կան նե րի մեծ պո տեն ցի ա լը, 

կդառ նար, ի րոք, մի հզոր գի տա կան կենտ րոն և կհա մա տե ղեր մեր և 

ար տա սահ մա նյան շատ ե րկր նե րում գո յու թյուն ու նե ցող հա յա գի տա-

կան կենտ րոն նե րի աշ խա տան քը։ Գո հու նա կու թյամբ պետք է նշել, որ 

այդ ա ռա ջար կը չմ նաց ան հետ ևանք և հա վա նու թյան ար ժա նա ցավ 

ՀՀԿ Կենտ կո մի սեպ տեմ բե րյան պլե նու մում Ս. Հա րու թյու նյա նի զե-
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կուց ման մեջ։

 Հա մալ սա րա նի հա մա կար գում իր տեղն ու նի հրա տա րակ չու թյու-

նը, ո րի գոր ծու նե ու թյու նը հիմ նա կա նում նպա տա կաուղղ ված է ու սա-

նո ղու թյա նը ան հրա ժեշտ դա սագր քե րով և ձեռ նարկ նե րով ա պա հո վե-

լուն: Մի այն 1987 թ. հրա տա րակ վել է 109 ա նուն գրա կա նու թյուն, ո րից 

54[-ը] դա սագր քեր, ու սում նա կան ձեռ նարկ ներ և ու սում նաօ ժան դակ 

գրա կա նու թյուն: Սա կայն հրա տա րակ չու թյու նում կա տար վող մեծ 

ծա վա լի աշ խա տանք նե րի կող քին տեղ են գտել նաև թե րու թյուն նե րը: 

Եր բեմն ու շա նում է նա խա տես ված գր քե րի հրա տա րա կու թյու նը, ո րոշ 

գր քեր լույս են տես նում զգա լի վրի պակ նե րով և տա ռաս խալ նե րով, 

ո րն ար ժա նա ցել է մա մու լի քն նա դա տու թյա նը:

 Հա մալ սա րա նում կա տար վող հրա տա րակ չա կան աշ խա տան-

քում ի րենց ներդ րումն ու նեն նաև հա մալ սա րա նի տպա րանն ու « Ռո-

տոպրինտ» ար տադ րա կան ար տադ րա մա սը: 1987 թ. հու նի սի նիս-

տում կու սակ ցա կան կո մի տեն քն նար կեց տպա րա նի դի րեկ տո րի հաշ-

վետ վու թյու նը:

 Հար ցի ու սում նա սի րու թյունն ու քն նար կու մը հաս տա տե ցին այն 

միտ քը, որ կտ րուկ մի ջոց ներ են ան հրա ժեշտ հա մալ սա րա նի տպա-

րա նը ներ կա վի ճա կից դուրս բե րե լու հա մար: Ամեն կերպ պետք է 

ա րա գաց նել տպա րա նի և հրա տա րակ չու թյան շեն քի շի նա րա րու թյու-

նը, փո խել հնա ցած մե քե նա ներն ու սար քա վո րում նե րը: Մի նչև շենքի 

կա ռու ցու մը ան հրա ժեշտ է բա րե լա վել տպա րա նի և հ րա տա րակ չու-

թյան պա հեստ նե րի վի ճա կը:

 Հա մալ սա րա նը գի տա ման կա վար ժա կան ո րա կյալ կադ րե րի պատ-

րաստ ման ա ռա ջա տար կենտ րոն է, ո րը կադ րեր է պատ րաս տում իր 

և հան րա պե տու թյան, ի նչ պես նաև ար տա սահ մա նյան ա վե լի քան 20 

ե րկր նե րի հա մար: 

Այ սօր հա մալ սա րա նի աս պի րան տու րա յում սո վո րում է 170 մարդ: 

 Կուս կո մի տե ում « Գի տա կան և գի տա ման կա վար ժա կան կադ րե րի 

պատ րաստ ման վի ճա կը հա մալ սա րա նում» հար ցի քն նարկ ման ժա-

մա նակ պարզ վեց, որ կան բազ մա թիվ հե ղի նա կա վոր գիտ նա կան ներ, 

ո րոնց աս պի րանտ նե րը շատ ո ւշ կամ էլ ը նդ հան րա պես չեն պաշտ-

պա նում դի սեր տա ցի ա, սա կայն այդ մար դիկ պար բե րա բար ստանձ-

նում են նո րա նոր աս պի րանտ նե րի ղե կա վա րու թյու նը։ Չնա յած դրան 

ֆա կուլ տետ նե րի խոր հր դում և կու սակ ցա կան ժո ղով նե րում չեն լս վում 
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նման ղե կա վար նե րի հաշ վետ վու թյու նները։ Ո րոշ տե ղե րում խախտ-

վում են աս պի րանտ նե րի ա տես տա վոր ման ժամ կետ նե րը, դրանց տա-

լով ձևա կան բնույթ։ 

Ընկերներ, կու սակ ցա կան կո մի տեն և ռեկ տո րա տը ակ տիվ և 

հետևո ղա կան աշ խա տանք են տա նում հա մալ սա րա նի մի ջազ գային 

կա պե րի ը նդ լայ նամն և ամ րապնդ ման ո ւղ ղու թյամբ։ Ե թե 1985 թ. մենք 

ու նե ինք մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նա գիր մի այն 

Բրա տիս լա վայի հա մալ սա րա նի հետ, ա պա այ սօր Եր ևա նի հա մալ-

սա րա նը նման պայ մա նա գիր ու նի Բու դա պեշ տի, Ռոս տո կի, Լյուբ լի-

նի, Հա լե պի, Մոմ պել լեի, Բո լո նի այի հա մալ սա րան նե րի հետ, որ տեղ 

հա մա տեղ կա տար վում են շուրջ 50 գի տա հե տա զո տա կան թե մա ներ։ 

Ի սկ Լյուբ լի նի հա մալ սա րա նի հետ հա մա գոր ծակ ցում են կու սակ ցա-

կան և կո մե րի տա կան կո մի տե նե րը։ 

Ընկերներ, մեր հա սա րա կու թյան վե րա կա ռու ցու մը նա խա տես ում է 

ար մա տա պես վե րա նայել մեր աշ խա տան քային ու բա րո յա կան բազ-

մա թիվ պատ կե րա ցում նե րը։ Նման պայ ման նե րում մե ծա պես փոխ-

վում են կու սակ ցա կան-գա ղա փա րա խո սա կան աշ խա տան քի նկատ-

մա մբ պա հանջ նե րը։ Ան ցած շաբ լոն նե րը, թե զե րը, կար ծիք նե րը այ սօր 

չեն ըն դուն վում և մի այն գցում են կու սակ ցա կան աշ խա տան քի հե ղի-

նա կու թյու նը։ Այ սօր կար ևոր չէ, թե որ քան մի ջո ցա ռում ե նք անցկաց-

րել. հիմ նա կանն այն է, թե դրանք որ քա նով են ար դյու նա վետ։

 Խոս քը վե րա բե րում է քա ղա քա կան ու սուց ման հա մա կար գին 

և քա ղօ րե րին։ Հա մալ սա րա նում այ սօր գոր ծում են բազ մա թիվ մե-

թոդաբա նա կան և քա ղա քա կան սե մի նար ներ, Ե րի տա սարդ կո մու նիս-

տի դպրոց։ Վեր ջին եր կու տա րում այս տեղ ու սում նա սիր վել են ՍՄԿԿ 

27-րդ հա մա գու մա րի, հետ հա մա գու մա րային պլե նում նե րի նյու թե-

րը, ե րկ րի սո ցի ալ-տն տե սա կան զար գաց ման ա րա գաց ման տար բեր 

պրոբ լեմ ներ։ Ե թե նկա տի ու նե նանք, որ ա մի սը մեկ ան գամ հրա վի րում 

ե նք այդ սե մի նար նե րը, դրան գու մա րած նաև քաղօ րե րը և կու սակ ցա-

կան ժո ղով նե րը, ո րոնք նույն պես քն նար կում են վե րո հի շյալ նյու թե-

րը, այդ պայ ման նե րում դժ վար է խո սել ար դյու նա վե տու թյան բարձ-

րաց ման մա սին։ Մենք բազ միցս նշել ե նք, որ մի աս նա կան քա ղօ րե րի 

ան ցկաց ման պրակ տի կան բու հե րում ի րեն չի ար դա րաց նում։ Ա վե լի 

ճիշտ կլի ներ այ սօր քաղօրերի քա նա կը կր ճա տել, դրանք վե րա ծել 

հան րա պե տու թյան, քա ղա քի, շր ջա նի ղե կա վար աշ խա տող նե րի հետ 
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աշ խա տա վո րա կան կո լեկ տիվ նե րի հան դի պում նե րի։ 

Ընկերներ, ներ կա պայ ման նե րում գա ղա փա րա կան աշ խա տան քի 

թերևս ա մե նա բարդ բնա գա վա ռը ին տերն ացի ո նալ դաս տի ա րա կու-

թյունն է։ Այս ո ւղ ղու թյամբ մեծ աշ խա տանք է տար վում հա մալ սա րա-

նում։ Ա նց են կաց վել բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ներ, փա ռա տոն ներ, կոն-

ֆե րանս ներ, հան դի պում ներ և այլն։ Կյան քը ցույց տվեց, որ այդ ա մե-

նը ա նել ան հրա ժեշտ է, բայց դրա նով սահ մա նա փակ վե լը չա փա զանց 

քիչ է։ Թվում էր, թե որ քան խո շոր տա ռե րով գր վե ին ին տեր նա ցի ո-

նա լիզմին, ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյա նը նվիր ված լո զունգ նե րը, 

այնքան դրանք ա վե լի ներ գոր ծուն կլի նեն, որ քան մա մու լը, ռա դի ոն 

շատ գրեն, շատ խո սեն, այն քան մարդ կանց ո գին ա վե լի բարձր կլի նի։ 

Ժա մա նակն է ը նդ միշտ հրա ժար վել այդ լո զունգ նե րից և ի րա կա նու-

թյու նը գու նա զար դե լու վտան գա վոր մի տում նե րից։

 Կու սակ ցու թյան լե նի նյան ազ գային քա ղա քա կա նու թյու նը այ սօր 

ա ռա վել քան պետք է։ Այդ պի սի քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցու-

մը կդառ նա վե րա կա ռուց ման հա ջող կեն սա գործ ման կար ևո րա գույն 

ե րաշ խիք նե րից մե կը։ Մի այն այդ դեպ քում մենք կա րող ե նք ե րի տա-

սար դու թյա նը դաս տի ա րա կել իս կա կան ին տեր նա ցի ո նա լիզ մի և հայ-

րե նա սի րու թյան ո գով։ 

Ու սա նող նե րի շր ջա նում տար վող գա ղա փա րա դաս տի ա րակ չա-

կան աշ խա տան քում պետք է հաշ վի առ նել այն վե րա փո խում նե րը, որ 

տե ղի են ու նե ցել ու սում նա կան պրո ցե սում, ի նչ պես նաև ու սա նող-դա-

սա խոս հա րա բե րու թյան մեջ։ Սա չափա զանց կար ևոր և բարդ խն դիր 

է, ո րի լու ծու մը ան մի ջա կան կախ ման մեջ է գտն վում դա սա խոս նե-

րի ման կավար ժական հմ տու թյուն նե րից, մաս նա գի տա կան և ը նդ-

հա նուր գի տե լիք նե րի մա կար դա կից, դա սա խոս նե րի և ու սա նող նե րի 

անձնական կուլ տու րայից։ 

Ըն կերն կեր . գա ղափարա կան-դաս տի ա րակ չա կան բ նա գա վա-

ռում կար ևոր դեր ու նի «Եր ևա նի հա մալ սա րան» շա բա թա թեր թը։ Կու-

սակ ցա կան կո մի տե ում, չնա յած կազ մա կերպ վում են հան դի պում ներ 

թեր թի աշ խա տա կիցնե րի հետ, քն նարկ վում են կոնկ րետ խն դիր ներ, 

այ նո ւա մե նայ նիվ թեր թում տպագր վող նյու թե րի զգա լի մա սը շա րու-

նա կում է մնալ ան հե տաքրքիր ու մա կե րե սային, որ տեղ ան հրա ժեշտ 

մա կար դա կով չեն լու սա բան վում հա մալ սա րա նին հու զող հար ցե րը։ 

Թեր թը հետաքր քիր կդառ նա այն ժա մա նակ, ե րբ կտ պագր վեն ար-
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դիական և բովան դա կա լից հոդ ված ներ։

Ընկերներ, ե րկ րի և կու սակ ցու թյան հա մար այս պա տաս խանատու 

ժա մա նա կա հատ վա ծում մեծ է սկզբ նա կան կու սակ ցա կան կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի դե րը։ Եվ պա տա հա կան չէ այն մեծ ու շադ րու թյու-

նը, ո րը բևեռ ված է այ սօր սկզբ նա կան կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի հոգ սե րին։ Հա մալ սա րա նում այ սօր գոր ծում են 26 սկզբ նա-

կա նի ի րա վուն քով կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, և նրանց 

նա խա ձեռ նու թյու նից, ժա մա նա կի ո գով ի րենց աշ խա տան քը կազ մա-

կեր պե լու ու նա կու թյու նից է հիմ նա կա նում կախ ված վե րա կա ռուց ման 

գոր ծի հա ջո ղու թյու նը։ Կու սակ ցա կան կո մի տեն մշ տա պես հետ ևել է 

կու սակ ցա կան ժո ղով նե րի և բյու րո նե րի ան ցկացման կազ մա կեր պա-

կան, քա ղա քա կան մա կար դա կի ա պա հով մա նը։ Հարկ ե նք հա մա րում 

նշել, որ է ա պես բարձ րա ցել են սկզբ նա կան կուս կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի ժո ղով նե րի դերն ու նշա նա կու թյու նը։ Հատ կա պես ՍՄԿԿ Կենտ-

կո մի հու նի սյան պլե նու մից հե տո, ո րի ո րո շում նե րի քն նարկ ման շրջա-

նը դար ձավ կո մու նիստ նե րի քա ղա քա կան ու սո ցի ա լա կան ակ տի վու-

թյան բարձ րաց ման, հա սա րա կա կան կյան քի դե մոկ րա տաց ման, քն-

նա դա տու թյան և ի նք նա քն նա դա տու թյան զար գաց ման կար ևոր փուլ։

 Մե ծա ցել է կու սակ ցա կան ժո ղով նե րում բարձ րա ց ված հար ցե րի, 

քն նա դա տա կան դի տո ղու թյուն նե րի և ա ռա ջար կու թյուն նե րի նկատ-

մա մբ վե րա դաս կու սակ ցա կան, սո վե տա կան մար մին նե րի ու շադ րու-

թյու նը, փոխ վել է դրանց նկատ մա մբ վե րա բեր մուն քը։

ՍՄԿԿ Կենտ րո նա կան կո մի տե ում 1987 թ. նոյեմ բե րյան խորհրդակ-

ցու թյու նում ը նկ. Մ. Ս. Գոր բա չո վը նշեց. « Կու սակ ցու թյու նը այս պայ-

ման նե րում պետք է ոչ այն քան իր վրա վերց նի հար ցե րի ան մի ջա կան 

լու ծու մը, որ քան ո ւղ ղու թյուն տա, կոոր դինաց նի, մի ա վո րի մաս սա նե րի 

սո ցի ա լա կան ակ տի վու թյու նը»։ Մինչդեռ հա մալ սա րա նի կու սակ ցա-

կան բյու րո նե րն ի րենց վրա են վերց րել դե կա նատ նե րի շատ հար ցեր և 

ժա մա նակ չեն ու նե նում զբաղ վե լու զուտ կու սակ ցա կան աշ խա տան-

քով։ Ե րբ նա յում ե նք կու սակ ցա կան ժո ղով նե րի և խորհր դի նիս տե րի 

օ րա կար գե րը, դժ վար է դրանք ի րա րից տար բե րել, ե թե օ րա կար գում 

չկա ՍՄԿԿ շար քե րը ըն դու նե լու թյան հարց։ Սա նաև կու սակ ցա կան 

կո մի տե ի, նրա քար տու ղար նե րի թե րա ցումն է։ Նման թե րու թյուն ներ 

կան նաև կուս կո մի տե ի աշ խա տանք նե րում։ 

Կու սակ ցա կան կո մի տեն իր ու շադ րու թյան կենտ րո նում է պա հել 
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ա րհ մի ու թե նա կան և կո մե րի տա կան կո մի տե նե րի ղե կա վա րու թյան և 

օ ժան դա կու թյան հար ցե րը։

 Կո մի տե ի նիս տե րում բազ միցս քն նարկ վել են նրանց գոր ծու նե ու-

թյան բնա գա վառ նե րի վե րա բե րյալ հար ցեր։ Շատ ա նել քի ներ ու նի 

ա րհ կո մի տեն, հատ կա պես աշ խա տող նե րի և ու սա նող նե րի սո ցի ա լա-

կան խն դիր նե րի լուծ ման ա ռու մով։ Նա ա վե լի մեծ ակ տի վու թյուն և 

հետ ևո ղա կա նու թյուն պետք է ցու ցա բե րի պե տա կան և կոո պե րա տիվ 

բնա կե լի շեն քե րի, հա մալ սա րա նի պան սի ո նա տի շի նա րա րու թյան, 

Բյու րա կա նի և Հան քա վա նի բա զա նե րի վե րա կա ռուց ման աշ խա-

տանք նե րի ա րա գաց ման գոր ծում, ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն պետք 

է դարձ նի դա սա խոս նե րի և գի տաշ խա տող նե րի հանգս տի, սպորտ 

ա ռող ջա րա րա կան հար ցե րի կազ մա կերպ մա նը։

 Բարձ րա գույն դպ րո ցի վե րա կա ռուց ման հա մա կարգում մեծ է հա-

մալ սա րա նի կո մե րի տա կան կազ մա կեր պու թյան դե րը ու սա նո ղու թյան 

կո մու նիս տա կան դաս տի ա րա կու թյան, նրանց տր վող ի նք նա վա րու-

թյա նը ճիշտ նպա տա կաուղղ վա ծու թյուն հա ղոր դե լու, ո ւս ման ա ռա-

ջա դի մու թյան բարձ րաց ման, գի տա հե տա զո տա կան, ստեղ ծա գոր ծա-

կան աշ խա տանք նե րի մեջ ու սա նո ղու թյան ներգ րավ ման հար ցում։ 

Այ սօր հատ կա պես ԼԿԵՄ կո մի տեն մեծ ա նե լիք ներ ու նի ու սա նո-

ղու թյան հա սա րա կա կան ակ տի վու թյու նը ճիշտ նպա տա կաուղ ղե լու, 

ա ռա ջա ցած ճեղք ված քը վե րաց նե լու և ե րի տա սար դա կան ա վան գար-

դի իր դե րը ճիշտ ի րա կա նաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ։

 Հա մալ սա րա նի տար բեր օ ղակ նե րի գոր ծու նե ու թյան մեջ տեղ 

գտած սխալ նե րի և թե րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ա ռու մով ո րո շա-

կի աշ խա տանք է կա տա րում նաև հա մալ սա րա նի ժող վե րահս կո ղու-

թյան խում բը։ Ա նհ րա ժեշտ է, որ ժող վե րահս կո ղու թյան խում բը ա վե լի 

մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նի բարձ րա գույն դպ րո ցի վե րա կա ռուց ման 

պա հանջ նե րի կա տար մա նը ֆա կուլ տետ նե րում, բա ժին նե րում, գի-

տա հե տա զո տա կան ստո րա բա ժա նում նե րում։ 

Ընկերներ, կու սակ ցա կան կո մի տեն ձգ տում է վե րա կառու ցել իր 

աշ խա տան քի ձևերն ու մե թոդ նե րը, ա վե լի մեծ տեղ տալ մարդ կանց 

հետ կեն դա նի աշ խա տան քին, ա վե լի շատ լի նել կազ մա կեր պու թյուն-

նե րում։ Կու սակ ցա կան կո մի տե ի նա խա ձեռ նու թյամբ կազ մա կերպ-

վում է ֆա կուլ տետ նե րի կո լեկ տիվ նե րի հան դի պում ներ ռեկ տո րա տի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ո րը նպաս տում է տե ղում ի րա վի ճա կին 
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ա վե լի մո տի կից ծա նո թա նա լուն, բարձ րա գույն դպ րո ցի վե րա կա ռուց-

ման հետ կապ ված հար ցե րի օ պե րա տիվ լուծ մա նը։ Պար բե րա բար 

կազ մա կերպ վում են նաև հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյան հան դի-

պում ներ ու սա նո ղու թյան հետ ֆա կուլ տետ նե րում, որ տեղ քն նարկ վում 

են ու սում նա կան պրո ցե սի վե րա կա ռուց ման, ու սա նող նե րի ի նք նա վա-

րու թյան հետ կապ ված, ի նչ պես նաև այլ բնույ թի բազ մա թիվ հար ցեր, 

հաշ վի են ա ռն վում ու սա նող նե րի կող մից քննա դա տա կան դի տո ղու-

թյուն նե րը և ա ռա ջար կու թյուն նե րը։

«Եր ևա նի հա մալ սա րան» շա բա թա թեր թում պար բե րա բար լու սա-

բան վում են կու սակ ցական կո մի տե ում քն նարկ ված հար ցե րը, ըն դուն-

ված ո րո շում նե րը։ Կու սակ ցա կան կո մի տեն քայ լեր է ձեռ նար կում 

պա կա սեց նե լու թղ թա րա րու թյու նը, մե ծաց նե լու հար ցե րի լուծ ման 

օ պե րա տի վու թյու նը։ Սա կայն այս հար ցում պետք է լի նի բո լոր օ ղակ-

նե րի հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա կա ռու ցում։ 

Ընկերներ, քա նի՞ աշ խա տան քային պլան կա րող է ու նե նալ մի 

կազ մա կեր պու թյու նը։

 Բա ցի հե ռա ն կա րային աշ խա տան քային պլա նից կան նաև մի քա-

նի տաս նյակ այլ պլան ներ կազ մա կեր պա կան, գա ղա փա րա դաս տի ա-

րակ չա կան, ու սում նա կան, գի տա կան և այլ բնա գա վառ նե րում։ 

Միայն դրանց վերնագրերի միասին վերցրած թվարկումը 

զբաղեցնում է 3-5 էջ: Եվ եթե դրանց գումարենք ամեն մի որոշման 

կապակցությամբ կազմած միջոցառումների պլանները, ապա 

հասկանալի կլինի նրանց իրականացման անհնարինությունը:

Արդյոք ժա մա նա կը չէ՞ ու նե նա լու մեկ, բայց ի րա գոր ծե լի աշ խա-

տան քային մի աս նա կան պլան։ 

Ըն կեր ներ, քա նի որ տար բեր հա վաք նե րում ու ժո ղով նե րում քն նա-

դա տա կան դի տո ղու թյուն ներ են ար վել հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան 

կո մի տե ի հաս ցե ին, ղա րա բա ղյան շարժ ման կա պակ ցու թյամբ, հարկ 

ե նք հա մա րում ձեզ ներ կա յաց նել այս ո ւղ ղու թյամբ կա տար ված այն 

հիմ նա կան մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վել են հա մալ սա րա-

նի ռեկ տո րա տի և կուս կո մի տե ի, կա նանց խորհր դի հա մա տեղ ջան-

քե րով։ 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի մաս նակ ցու թյամբ Լեռ նային 

Ղա րա բա ղին ա ռնչ վող բուռն ի րա դա րձու թյուն նե րն ըն դու նել են 

դրսևոր ման ա մե նա տար բեր ձևեր սկ սած մաս սա յա կան լրատ վու թյան 
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կենտ րո նա կան մի ջո ցա ռում նե րի հրա պա րա կում նե րի դեմ բո ղո քի մի-

տինգ նե րից, հան րա պե տա կան ու հա մա մի ու թե նա կան կու սակ ցա կան 

ու պե տա կան օր գան նե րին հղ ված հե ռագ րե րի, նա մակ նե րի ու բա-

նաձ ևե րի ըն դու նու մից մինչև հա մա տա րած ու սա նո ղա կան դա սա դուլ-

նե րը։ Ի նչ վե րա բերում է ֆա կուլ տետ նե րի և հա մա հա մալ սա րա նա կան 

տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ան ցած 9 ա մսվա ըն թաց քում 

ձեռ նար կված մի ջո ցա ռում նե րին, ա պա դրանք ևս բա վա կա նին բազ-

մաբ նույթ ու բազ մա բո վան դակ են, և սոսկ թվար կումն ի սկ շատ ժա-

մա նակ կզ բա ղեց ներ։ Կոն ֆե րան սի պատ գա մա վոր նե րին հի շեց նենք 

մի այն, որ հա մալ սա րա նը ը ստ կա րել վույն մաս նակ ցել է Սում գայի թի 

փախս տա կան հայե րին ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան պա րա գա նե-

րով ու դրա մա կան մի ջոց ներ ով ա պա հո վե լու գոր ծին, նրանց է տրա-

մադ րել Բյու րա կա նի իր պա նի սի ո նա տը: Լեռ նային Ղա րա բա ղի մեր 

հայ րե նա կից նե րին օգ նե լու ֆոն դի հաշ վին պատ վիր վել է 300 ման կա-

կան մահ ճա կալ և ա ռաք վել մար զի ման կա պար տեզ նե րը, Ստե փանա-

կերտին են ա ռաք վել բժշ կա կան սար քա վո րում ներ ու դե ղո րայք: Այդ 

մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցել են բո լոր ֆա կուլ տետ նե րը: Ֆի զի կայի 

ֆա կուլ տե տի կո լեկ տի վը մի ամ բողջ գրա դա րան է պարգևել Սե փա-

նա կեր տին, ի սկ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի դա սա խոս նե րի ջան քե-

րով կազմ վել են Լեռ նային Ղա րա բաղի պա տ մու թյանն ու մշա կույ թին 

վե րա բե րող տե ղե կանք ներ, ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի կող մից 

տր վել են բազ մա թիվ մաս նա գի տա կան կոն սուլ տա ցի ա ներ կապ ված 

ստեղծ ված ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյան հետ, կար դաց վել են բազ մա-

թիվ դա սա խո սու թյուն ներ կապ ված Լեռ նային Ղա րա բա ղի պրոբ լե-

մի և սու մգայի թյան ոճ րա գոր ծու թյան ակ տի հետ: Մեր հա մալ սա րա-

նի գիտ նա կան նե րը բազ միցս հան դես են ե կել հա մա մի ու թե նա կան և 

հան րա պե տա կան կոն ֆե րան սե րում ու սիմ պո զի ում նե րում, հայ կա-

կան հե ռուս տա տե սու թյամբ ու ռա դի ոյով, մա մու լում: Դրանց կազ-

մա կերպ մանն ու ի րա կա նաց մա նը ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է համալ-

սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տեն, ֆա կուլ տետների կուս բյու րո նե րը: 

Կու սակցա կան կո մի տե ի և ռեկ տո րա տի նա խա ձեռ նու թյամբ կազ-

մա կերպ վել են հան դի պում ներ մի ու թե նա կան ու հան րա պե տա կան ու 

պետական օրգանների պա տաս խա նա տու ան ձանց հետ, այդ թվում 

նաև Հա յաս տա նի Կոմ կու սի Կենտ կո մի քար տու ղար ը նկ. Գ. Ա. Գա լո-

յա նի, ՀՍՍՀ Մի նիստր նե րի Սո վե տի նա խա գահի ա ռա ջին տե ղա կալ 
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Վ. Մով սի սյա նի հետ: Ե լույթ նե րով բազ միցս հան դես է ե կել ՍՍՀՄ Գե-

րա գույն Սո վե տի դե պու տատ, հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ա կա դե մի կոս 

Ս. Ս. Համ բար ձու մյա նը: Հատ կա պես ոգ ևո րիչ էր նրա խոս քը ՍՍՀՄ 

Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա հու թյան այս տար վա հու լի սի 18-ի նիս-

տում, որ տեղ նա ներ կա յաց րեց մեր ժո ղովր դի պա հանջ նե րը կապ ված 

Լեռ նային Ղա րա բա ղի պրոբ լե մի ար դա րա ցի լուծ ման և սում գայի-

թյան ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի դա տա պարտ ման հետ: Հան դի պում ներ 

են կազ մա կեր պվել Հայ կա կան ՍՍՀ Գե րա գույն Սո վե տի դե պու տատ, 

ա կա դե մի կոս Է. Բ. Ա ղա յա նի17 հետ: Մի շարք մի ջո ցա ռում ներ են ի րա-

կա նաց վել մեր հա մալ սա րա նի կա նանց կո մի տե ի կող մից: Այս ա մե նը 

մե ծա պես նպաս տում էր Լեռ նային Ղա րա բա ղի պրոբ լե մի և նրա հետ 

կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի է ու թյան ճիշտ ը մբռն մանն ու տա րած-

մա նը: 

Ընկերներ, ամ փո փե լով և վեր լու ծե լով հաշ վե տու ժա մա նա կաշրջա-

նում կու սակ ցա կան կո մի տե ի աշ խա տանք նե րը, ան հրա ժեշտ ե նք հա-

մա րում նշել, որ հաշ վե տու զե կուց ման սեղմ շր ջա նակ նե րում հնա րա-

վոր չէր ման րա մաս նու թյամբ վեր հա նել կուս կո մի տե ի բազ մաբ նույթ 

գոր ծու նե ու թյան բո լոր բնա գա վառ նե րը: Հու սով ե նք, որ այդ կլ րաց նեն 

պատ գա մա վոր ներն ի րենց ե լույթ նե րում: 

Ընկերներ, հա մալ սա րա նի բո լոր օ ղակ նե րում ար դեն սկս վել է 

ՍՍՀՄ սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծի փո փո խու թյուն նե րի քն նար կու-

մը, ո րի ա ռա ջին ար ձա գանք նե րը վկա յում են, որ շատ կո լեկ տիվ ներ 

ի րա վա ցի ո րեն նշում են, որ սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի 

ի րա վունք նե րը ոչ թե օգ նում են մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի 

ի րա վունք նե րի մե ծաց մա նը, ի րոք ի րա վա կան պե տու թյան ստեղծ մա-

նը, այլև նո րից, ա վան դա բար, ա վե լի մեծ չա փով մե ծաց նում են կենտ-

րո նա կան իշ խա նու թյան ի րա վունք նե րը, ո րը հակասում է մեր հա սա-

րա կու թյան դե մոկ րա տաց մանն ու հրա պա րա կայ նու թյա նը: 

Ա վար տե լով հաշ վե տու զե կու ցու մը հա մալ սա րա նի կո լե կտի վի 

ա նու նից մեկ ան գամ ևս դա տա պար տում ե նք ոչ մի այն Ա դր բե ջա նա-

կան ՍՍՀ Սում գայիթ քա ղա քում տե ղի ու նե ցած ցե ղաս պա նու թյու նը, 

այլև Մի ու թյան տար բեր քա ղաք նե րում այդ ոճ րա գոր ծու թյան կա-

պակ ցու թյամբ տե ղի ու նե ցող դա տա վա րու թյան ֆար սը: Կոն ֆե րան սը 

պա հան ջում է դա դա րեց նել բո լոր դա տա վա րու թյուն նե րը, մի ա վո րել 

ան ջատ-ան ջատ գոր ծե րը և ցե ղաս պա նու թյան բո լոր մաս նա կից նե-
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րին մի ա սին նս տեց նել մե ղադ րյա լի ա թո ռին` ՍՍՀՄ Գե րա գույն դա-

տա րա նում:

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 5-30։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№ 24
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻԳԾՈՎՊՐՈՌԵԿՏՈՐ

ԳՐԻԳՈՐ[ԳՐԻՇԱ]ՂԱՐԻԲՅԱՆԻԵԼՈՒՅԹԸԵՐԵՎԱՆԻ

ՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿԱՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ13-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ

15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան

<....>

 Հա ջոր դը վե րա բերում է մեր ժո ղովր դի մի ակ՝ Եր ևա նի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի ազ գային նկա րագ րի, դրա նում հա յա գի տա կան մթ նո-

լոր տի է ա պես զար գաց ման ու խտաց ման և, մաս նա վո րա պես, հայոց 

լեզ վի դա սա վանդ ման խն դիրնե րին: Դրան ցից մեկն այն է, որ Եր ևա նի 

պետական հա մալ սա րանն ա վար տո ղը պետք է ան պայ ման հայե րեն 

գի տե նա ան կախ դպ րո ցում ստա ցած կր թու թյու նից: Ա ռաջ նե րում հաս-

կա նա լի պատ ճառ նե րով այդ պի սի խն դիր չէր դր վում: Ֆակուլտետների 

և ռեկտորատի նախաձեռնությամբ համալսարանում սկսվել է այդ 

կարևոր գործը: Այս ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակում ֆա կուլ-

տետ նե րում ռու սա կան դպ րոց ներն ա վար տած ու սա նող նե րը սկ սել են 

սո վո րել հայե րեն, ի սկ 2-րդ կի սա մյա կից դրան կանց նեն բո լո րը: Հաշ-

վարկ ված է, որ ու նենք այդ պի սի 538 ու սա նող, ո րոն ցից 284-ը սո վո րում 

են ռու սա կան խմ բե րում, ի սկ 254-ը՝ հայ կա կան: Դրանք կընդգրկ վեն 

35-40 ու սում նա կան խմ բե րում, և կպա հանջ վեն լրա ցու ցիչ հաս տիք-

ներ: Սա կայն այդ դժ վար գոր ծը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հա-

մալ սա րա նում հա տուկ մթ նո լորտ ստեղ ծել ը նդ հան րա պես լե զու նե րի 

/այդ թվում ռու սաց և օ տար լե զու նե րի/ ու սուց ման հա մար և ար դյու-

նա վետ օգ տա գոր ծել ի նչ պես դա սա խոս նե րի ու ժե րը, այն պես էլ դեռևս 

շատ վատ օգ տա գործ վող լին գա ֆո նային կա բի նետ նե րը: 
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Այժմ թույլ տվեք հա կիրճ անդ րա դառ նա լու մեր ժո ղո վրդին ու հան-

րա պե տու թյանը վե րա բեր ող եր կու հար ցի: 

Ա ռա ջինը հան րա պե տու թյու նը տն տե սա կան հաշ վար կի փո-

խադրելն է: Ու րա խա լի է, որ գնա լով տնտ հաշ վար կը ա վե լի հաս տա-

տա կա մո րեն է մտ նում կյանք և ի սկա պես ըն դուն վում է ժո ղովրդի 

կող մից: Տաս նա մյակ նե րի փոր ձը ցույց տվեց, որ դա այն մի ակ ու-

ղին է, ո րով պետք է աս տի ճա նա բար հաղ թա հար վի մարդ կանց ան-

տար բեր հո գե բա նու թյու նը: Տնտ հաշ վար կը կոչ ված է վե րա կանգ-

նե լու տի րոջ սր տա ցավ հո գե բա նու թյու նը ի նչ պես միկ րո /գոր ծա-

րան/, այն պես էլ մակ րո /հան րապե տու թյան/ մասշ տաբ նե րով: Եվ 

այդ նկատառումներով մեր հան րա պե տու թյու նը պետք է գնա դրան: 

Սա կայն, մինչև հան րա պե տու թյու նը տնտ. հաշ վար կի փո խադ րե լը, 

պա հանջ վում է լու ծել սկզբուն քային մի շարք հար ցեր կապ ված ժո-

ղովրդա կան տն տե սու թյան կա ռուց ված քի, ա ռան ձին ձեռ նար կու-

թյուն նե րի են թա կա յու թյան, հում քի և պատ րաս տի ար տադ րան քի 

գնե րի, բազ մա թիվ նոր մա տիվ նե րի և դրանց ժամ կետ նե րի հետ: Ե թե 

հան րա պե տու թյան և մի ու թյան միջև տն տե սա կան նոր մալ ու կա յուն 

հա մար ժե քային փո խա նա կային հա րա բե րու թյուն չհաս տատ վի և չե-

րաշ խա վոր վի, հայտ նի չէ, թե մեզ ի ՞նչ կտա տն տե սա կան հաշ վարկը:

 Վեր ջին հար ցը, ո րին չեմ կա րող չանդ րա դառ նալ, դա մեր ազ գի գո-

յատև ման և դրա նում Ար ցա խի պրոբ լե մի լուծ ման հարցն է: Դրա մա-

սին շատ է աս վել, և այժմ բա րե բախ տա բար նաև մեզ մոտ գր վում է, 

այդ պատ ճա ռով կհայտ նեմ մի քա նի նկա տա ռում: 

Ա ռա ջի նը, ի՞ նչ է ար վում խոս քից գոր ծին ան ցնելու հար ցում: Այս-

տեղ ար ժա նի հա տու ցե լով մեր ու սա նող-ե րի տա սար դու թյան ամ բող-

ջա կան ակ տիվ դիր քո րոշ մա նը, սա կայն դառ նու թյամբ չեմ կա րող չա-

սել մի փաս տի մա սին: Մեկ ա միս ա ռաջ Ար ցա խից խնդ րե ցին դպրոց-

նե րում դա սա վան դե լու հա մար հա մալ սա րա նի բարձր կուր սի ու սա-

նող նե րի փո խադ րել ու սուց ման ան հա տա կան պլա նի և գոր ծու ղել 5 

քի մի այի, 10  պատ մու թյան, 1 հայոց լեզ վի, 2 ռու սաց լեզ վի մաս նա գի-

տու թյամբ ու սա նող ներ: Ան ցել է մեկ ա միս, պատ րաս տա կա մու թյուն 

են հայտ նել մեկ նելու մի այն 2 քի մի այի և 4 պատ մու թյան մաս նա գի-

տու թյան ու սա նող ներ: Ցա վա լի է, որ քի մի ա կան ֆա կուլ տե տի ար ցա-

խե ցի Տա նյա Նալ բան դյա նը, Է լե ո նո րա Սա հի նյա նը և Մե րի Սա հա-

կյա նը հրա ժար վել են մեկ նե լուց: Հրաժար վեց նաև պատ մու թյան ֆա-
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կուլ տե տի 5-րդ կուր սի գե րա զան ցիկ և ակ տիվ ու սա նող Մնա ցա կան 

Խա չատ րյա նը: Կար ծում եմ, որ մեկ նա բա նու թյուն ներն ա վե լորդ են: 

Ինչ վե րա բե րում է բուն Ար ցա խյան պրոբ լե մին, ան հրա ժեշտ է վեր-

ջա պես տալ ա ռա ջին՝ ար ցա խյան շարժ ման քա ղա քա կան ու սո ցի-

ա լա կան շար ժա ռիթ նե րի ճշ մա րիտ գնա հա տա կա նը, ե րկ րորդ՝ Սում-

գայի թի՝ ի բրև հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ գե նո ցի դի քա ղա քա կան գնա-

հա տա կա նը, եր րորդ՝ պա հան ջել, որ պես զի մե ղադ րա կան ա թո ռին 

նս տեն նաև նրա իս կա կան կազ մա կեր պիչ նե րը, չոր րորդ՝ պա հան ջել, 

որ ին ֆոր մա ցի ոն կենտ րո նա կան մի ջոց նե րը այդ բո լո րի մա սին հա-

սա րա կու թյա նը տան ճշ մա րիտ տե ղե կու թյու նը:

 Հաս կա նա լի է, որ դրանք նոր պա հանջ ներ չեն, որ կենտ րո նա կան 

իշ խա նու թյուն նե րը ան հաս կա նա լի պատ ճա ռով չեն ու զում լսել հայ 

ժո ղովր դի ձայ նը, սա կայն մեկ կոն ֆե րան սը պետք է իր ո րոշ ման մեջ 

մտց նի այդ պա հանջ նե րը և դի մի մեր նոր ղե կա վա րու թյա նը /ո րը, ի 

դեպ, քիչ աշ խա տանք չի տա նում այդ ո ւղ ղու թյամբ/, որ այդ սկզ բուն-

քային ու մի ան գա մայն ար դա րա ցի հար ցե րում լի նի հետ ևո ղա կան և 

հաս նի ար դա րա ցի, ի սկ մեր ազ գի հա մար կեն սա կան նշա նա կու թյուն 

ու նե ցող լուծ ման: 

Ինչ վե րա բե րում է հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյա նը, ա պա ու զում 

եմ կոն ֆե րան սին տե ղյակ պա հել, որ մեկ ա մսից ա վել է, ի նչ ստեղծ-

ված հա տուկ հանձ նա ժո ղովը մշա կում է Ար ցա խի հար ցի կա պակ ցու-

թյամբ եր կա րատև գոր ծո ղու թյան ծրա գի ր: Դրա նախ նա կան տար-

բե րա կը ու նենք. այն ը նդ գր կում է բազ մա թիվ հար ցեր: Ա ռա ջի կա յում 

կբազ մաց վի, կու ղարկ վի տե ղե րում ծա նո թա նա լու, քն նար կե լու, և 

վերջ նա կան ո րո շու մը կըն դուն վի հա մալ սա րա նի խորհր դում:

 Մի ար ժա մա նակ, կար ծում եմ, որ ժա մա նակն է Ար ցա խյան շարժ-

ման և սում գայի թյան ող բեր գու թյան ճիշտ գնա հա տա կան նե րը և գի-

տա կան ար ժե քա վո րում նե րը տա լու նպա տա կով հա մալ սա րա նում 

հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րից ստեղ ծել մի կենտ րոն և տալ 

հա տուկ հանձ նա րա րու թյուն դրանք կա տա րե լու հա մար: Նույ նը վե-

րա բերում է նաև ժա մա նա կա կից աս պեկտ նե րով ազ գային հար ցի 

պրոբ լե մի մշա կ մանը: 

ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 31, 33-35։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր:
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№25

ՊԱՏՄԱԿԱՆՄԱՏԵՐԻԱԼԻԶՄԻԵՎԲԱՐՈՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՄԲԻՈՆԻԴՈՑԵՆՏ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻԵԼՈՒՅԹԸ

ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ13-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ

15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան

<....>

 Հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու թյու նը ար ցա խյան հա մա ժո-

ղովրդա կան շարժ մա նը ը նդ ա ռաջ քայ լեր կա տա րե ց: Մենք մեր գո հու-

նա կու թյունն ե նք հայտ նում այդ կա պակ ցու թյամբ: Սա կայն հարկ է 

նշել, որ դեռ այ սօր էլ նա վե հե րոտ է, ոչ ե զա կի դեպ քե րում ի րա դար-

ձու թյուն նե րի, ան ձե րի, դեպ քե րի հետ ևից է գնում, չի կա րո ղա նում 

կան խա տե սել ի րա դար ձու թյուն նե րը, վճ ռա կան չէ: Եվ այդ ա մե նը այն 

դեպ քում, ե րբ մեր տա ղան դա վոր, շնոր հա լի, ար դա րա միտ, ազ նիվ, 

մինչև ո ւղ նու ծու ծը ին տեր նա ցի ո նա լիստ, ոչ մե կի ու նեց ված քի և տա-

րած քի վրա աչ քի չու նե ցող ժո ղո վուր դը ա միս ներ շա րու նակ զր պարտ-

վում է, նրա հաս ցե ին տե ղում են լու տանք ներ, նրան ներ կա յաց նում են 

հրե շա վոր մե ղադ րանք ներ: Ը նդ ո րում, ի նչ քան էլ դա զար մա նա լի է, 

այդ ա մենը կատար վում է «Պ րավ դա»-ի, ՍՄԿԿ Կենտ կո մի քաղ բյու-

րոյի ան դա մու թյան թեք նա ծո ւի և ան դա մի, պե տա կան հիմ նար կի մա-

կար դա կով: Ար դեն որ եր րորդ ա միսն է, մեր ժո ղո վուր դը ի րա վա ցի ո րեն 

դառ նա ցած է, վի րա վոր ված է: Ին չո՞ւ, իր այդ ո՞ր մեղ քի ու գոր ծո ղու-

թյան հա մար: Մինչև այ սօր մեր ժո ղո վր դին հրե շա վոր մե ղադ րանք նե ր 

ներ կա յացրած, նրան զր պար տած ան ձան ցից և ոչ մե կը ոչ մի այն պա-

տաս խա նատ վու թյան չի կանչ վել, այլև պա տաս խա նատ վու թյան են-

թարկ վե լու մա սին խոսք ան գամ չի ե ղել: Այ սօր վա դրու թյամբ հան րա-

պե տու թյան ղե կա վա րու թյու նը պատ ճա ռա բան ված մի փաս տա թուղթ 

չի ու ղար կել պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մե ղա վոր ան ձանց:

 Մինչ դեռ դա նրա բա րո յա կան պարտքն է: Հան րա պե տու թյա նը 

ներ կա յաց նում է ՀՍՍՀ Գե րա գույն սո վե տը: Հան րա պե տու թյու նը ու-

նի ղե կա վա րու թյուն, կա ռա վա րու թյուն: Հու սանք, որ ա ռա ջի կա յում 

գու մար վե լիք նս տաշր ջա նը նման ո րո շում կըն դու նի: Մե ղա վոր նե րը, 

ան կախ դեմ քից, դիր քից, զբա ղեց րած պաշ տո նից, պետք է ան պայ-
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մա նո րեն պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վեն սո վե տա կան օ րեն քի 

ո ղջ խս տու թյամբ: Մեր ժո ղո վուր դը սո վե տա կան իշ խա նու թյան գո-

յու թյան տա րի նե րին ե րբ ևէ չի հայտն վել այն պի սի ի րա վի ճա կում, չի 

ապ րել պա տաս խա նա տու պահ, ի նչ պես այժմ: Եր կար ժա մա նակ նա 

շվա րած է, մո լոր ված, չգի տի ով է իր իս կա կան բա րե կա մը, ո վ՝ թշ նա-

մին: Չգի տի ի նչ պես պայ քա րի այդ ի րա վի ճա կից դուրս գա լու հա մար: 

Այս պի սի պա տաս խա նա տու պա հին հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու-

թյու նը չա փա զանց զգույշ պետք է լի նի իր խոս քում, կար ծիք նե րում, 

գնա հա տա կան նե րում: Չէ, որ մեր ա մեն մի ան խո հեմ քայլ, մինչև վերջ 

չմ տած ված ար տա հայ տու թյուն, ոչ ճշ մա րիտ գնա հա տա կան կա րող է 

ժա մա նա կին ո ւղղ վել մեր ազ գի, ժո ղովր դի ազ նիվ մարդ կանց դեմ: Մեր 

ժո ղովր դի պատ մու թյու նը, ցա վոք, հա րուստ է նմա նօ րի նակ փաս տե-

րով: Հա մազ գային շարժ ման շա հը պա հան ջում է մի աս նու թյուն, հա-

մախմբ վա ծու թյուն: Մինչ դեռ, ցա վոք, միշտ չէ, որ այդ այդ պես է: Ար-

ցա խյան շար ժու մը հի րա վի հա մա ժո ղովր դա կան շար ժում է: Այն ու նի 

իր ղե կա վա րու թյու նը, և այդ ղե կա վա րու թյու նը «այս պես կոչ ված» չէ: 

Կամ, ի նչ պե՞ս կա րե լի է կո մի տե ի ան դամ նե րի մա սին խո սե լիս «ոմն» 

ար տա հայ տու թյու նը: Այդ բա ռը, հան րա հայտ է, օգ տա գործ վում է 

նրաց նկատ մամբ, ով քեր չու նեն ո րո շա կի պրո ֆե սիա, զբաղ մունք, չու-

նեն գրան ցում, հայտ նի չէ նրանց ով և ի նչ լի նե լը: Մի թե՞ ար դա րաց-

ված կա րե լի է հա մա րել կո մի տե ի ան դամ նե րի նկատ մամբ այդ բա ռի 

օգ տա գոր ծու մը: Հնա րա վոր է, որ նրան ցից ո մանք ի նչ-ի նչ ա ռու մով 

ի րենց կոչ ման բարձ րու թյան վրա չեն, ա ռան ձին դեպ քում սխալ ներ են 

թույլ տա լիս: Բայց դա ար դեն այլ հարց է:

 Մեր ապ րած պա հի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը հայ ժո ղովր դի, վե-

րա կա ռուց մամբ պայ մա նա վոր ված ու կյան քի կոչ ված, քա ղա քա կան 

ակ տի վու թյան ան նա խա դեպ բարձ րա ցումն է: Դա հնա րա վոր չէր 

գա ղա փա րա խո սա կան, պրո պա գան դիս տա կան, քա ղա քա կան-դաս-

տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րով, որ քան էլ դրանք ար դյու նա վետ 

ու նպա տա կաս լաց լի նե ին: Դա չա փա զանց կար ևոր նշա նա կու թյուն 

ու նե ցող սո ցի ա լա կան ար ժեք է, մեծ ու ան գնա հա տե լի նվա ճում: Այն 

պետք է պահ պա նել: 

<....>

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 37, 40-42։

Բ նա գիր։  Ձե ռա գիր:
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№26

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻՀԱՆՐԱՀԱՇՎԻԵՎ

ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆԱՄԲԻՈՆԻԴՈՑԵՆՏՆՈՐԻԿԳԱԼՍՏՅԱՆԻ

ԵԼՈՒՅԹԸԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ13-ՐԴ

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ

 15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան



Իմ ե լույ թում ու զում եմ խո սել մի քա նի հար ցե րի մա սին: 

- Ար դեն շատ են լուրե րը, ե րբ բա նա կում մու սուլ ման զին վոր նե րը 

ծե ծում, հե տապն դում են հա յազ գի զին վոր նե րին: Կար ծում եմ ժա մա-

նակն է, որ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը հարց բարձ րաց նի հա-

յազ գի զին վոր նե րի Հա յաս տա նում ծա ռայե լու մա սին:

-  Մինչև օ րս չի տր ված Սում գայի թի ոճ րա գոր ծու թյան քա ղա քա-

կան գնա հա տա կա նը, չի հրա պա րակ ված զո հե րի ցու ցա կը: Կաս կած 

չի կա րող լի նել այն մա սին, որ « Սում գայի թը» կազ մա կեր պել և ի րա-

գործ ել են Ա դր բե ջա նի կա ռա վա րու թյու նը, կենտ րո նա կան կո մի տեն, և 

այդ ոճ րա գոր ծու թյու նը ը ստ է ու թյան ե ղեռն է: Ե վս մեկ ան գամ ա դրբե-

ջա նա կան կա ռա վա րու թյու նը մնաց ան պա տիժ: Դրա նում իր մեղքն 

ու նի « Մոսկ վան»:

-  Կենտ րո նա կան մա մու լի, հե ռուս տա տե սու թյան, Ա դր բե ջա նի մա-

մու լի կող մից շա րու նակ վում է մեր ժո ղովր դի շա հե րի, ար ժա նա պատ-

վու թյան, պատ վի ոտ նա հա րե լը: Մինչև ե րբ Հա յաս տա նի կա ռա վա-

րու թյու նը պետք է լռի, ի նչ քան պետք է լռեն մեր թեր թե րը և հե ռուս տա-

տե սու թյու նը, ով պետք է հար ված տա, հեր քի այդ հե րյու րանք նե րը:

-  Մենք գի տենք, որ Ղա րա բա ղի վե րա բե րյալ 1921 թ. Կով կա սյան 
բյու րոյի ո րո շու մը գնա հատ վում է որ պես պատ մա կա նո րեն ա նար դա-
րա ցի, ի րա վա կան հիմ քից զո ւրկ ո րո շում, ո րը պար տադ րել է դա հիճ 
Ստա լի նը: Ի սկ ի նչ պի սին է 1988 թ. հու լի սի 18-ի Գե րա գույն Սո վե տի 
նա խա գա հու թյան նիստի ո րոշ ման գնա հա տա կա նը: Այդ ո րոշ ման 
ա ռա ջին կե տը մեր ժո ղովր դի հա մար ըն դու նե լի լի նել չի կա րող:

« Սում գայի թի» կազ մա կեր պիչ նե րը և ոճ րա գործ նե րը մնա ցին ան-
պա տիժ, ո րի հետ ևան քով թուր քե րը նո րից ա զատ ար ձա կե ցին ի րենց 
ձեռ քե րը՝ կազ մա կեր պե ցին « խո ջա լին», ո րի հետ ևան քով դրու թյու նը 
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Ղա րա բա ղում ծայ րա հե ղո րեն լար վեց, և ժո ղովր դի վի ճա կը վա տա-
ցավ: Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը նո րից պետք է բարձ րա ձայ նի 
« Ղա րա բա ղի Հա յաս տա նի հետ ան հա պաղ վե րա մի ա վոր ման» հար-
ցը: Միթե մինչև այժմ « Մոսկ վան» չի հաս կա նում, որ Ղա րա բա ղի ժո-
ղովր դի պա հան ջը քա ղա քա կան բնույ թի է, և հար ցի տնտեսական լու-
ծու մը նրանց, ի նչ պես նաև մեզ, բա վա րա րել չի կա րող: Խոս քը գնում է 
թուր քե րի կող մից տաս նա մյակ ներ շա րու նակ Ղա րա բա ղի հայ բնակ-
չու թյան հա լա ծան քի, նսե մաց ման, ար ժա նա պատ վու թյան ոտ նա-
հար ման մա սին: 

- Է կո լո գի այի վի ճա կը Հա յաս տա նում ան հանդուրժելի է: Դա վե-
րա բե րում է ի նչ պես քի մի ա կան ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն-
նե րին, այն պես էլ ա տո մային է լեկտ րա կա յա նին: Հա յաս տա նի կա ռա-
վա րու թյու նը պետք է ան հե տաձ գե լի մի ջոց ներ ձեռ նար կի ա տո մային 
է լեկտ րա կա յա նը փա կե լու ո ւղ ղու թյամբ: 

Անհ րա ժեշտ է վե րա նայել և ար մա տա պես փո խել Հա յաս տա նի 
տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը (կապ ված է կո լո գի ա կան հար ցե-
րի հետ):

-  Ղա րա բա ղյան շար ժու մը ժո ղովր դա կան շար ժում է, նրան մաս-
նակ ցում է ո ղջ ժո ղո վուր դը, և այն հան դի սա նում է վե րա կա ռուց ման 
ար գա սիք:

 « Ղա րա բաղ» կո մի տեն այդ շարժ մա նը տվել է կազ մա կերպ ված 
բնույթ, ո ւղ ղու թյուն, հետ է պա հել սադ րանք նե րից (պ րո վա կա ցի այից), 
պայ քա րել է դե մոկ րա տի այի, ժո ղովր դա վա րու թյան հա մար և, որ ա մե-
նա կար ևորն է, մեծ գործ է կա տա րել ժո ղովր դի ար ժա նա պատ վու թյան 
բարձ րաց ման ո ւղ ղու թյամբ: Պետք է դա դա րեց նել կո մի տե ի ան դամ-
նե րի հե տապն դու մը և հա լա ծե լը:

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 56-58։

Բ նա գիր։ Ձե ռա գիր:
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№27

ՀԱՅԺՈՂՈՎՐԴԻՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆԱՄԲԻՈՆԻՎԱՐԻՉ

ԼԵՆԴՐՈՒՇԽՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆԻԵԼՈՒՅԹԸԵՐԵՎԱՆԻ

ՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ13-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ

15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան

 

Այ սօր մենք հան րա գու մա րի ե նք բե րում վեր ջին եր կու տար վա մեր 

աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րը: Կու սակ ցա կան կո մի տե ի հաշ վե-

տու զե կուց ման մեջ ման րա մասն ներ կա յաց վեց հա մալ սա րա նի կու-

սակցա կան կազ մա կեր պու թյան կա տա րած աշ խա տան քը: 

Ես ցան կա նում եմ ե լույ թում ծան րա նալ մի այն մի քա նի կար ևոր 

հար ցե րի վրա: 

1. Ե թե ան ցած եր կու տա րին բախ տո րոշ նշա նա կու թյուն ու նե ին 

սո վե տա կան ե րկ րի բոլոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մար՝ որ պես 27-րդ հա-

մա գու մա րի կող մից հռ չակ ված՝ վե րա կա ռուց ման, դե մոկ րա տաց-

ման և հրա պա րա կայ նու թյան քա ղա քա կա նու թյան կեն սա գործ ման 

ա ռա ջին վճ ռա կան տա րի ներ, ա պա վեր ջին 8 ա միս նե րը մեծ, պատ-

մա կան քննու թյուն է ին հայ ժո ղովր դի հա մար, ո րը, ա զա տագր ված 

ստալինյան դիկ տա տու րայի ճի րան նե րից, պայ քա րի է ե լել 1921 թվա-

կա նին ազ գային հար ցի լուծ ման ժա մա նակ թույլ տված ա նօ րի նա կա-

նու թյու նը ո ւղ ղե լու, Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նին մի աց նե լու 

հա մար:

 Ծանր և դժ վա րին են ե ղել հե րո սա կան պայ քա րի այդ 8 ա միս նե-

րը: Մի կող մից մենք ան չափ եր ջա նիկ ե նք, որ մեր սե րուն դին բախտ 

վի ճակ վեց մաս նակ ցե լու Ղա րա բա ղի հա մար մղ վող այս պատ մա կան 

պայ քա րին, սա կայն մյուս կող մից էլ մենք խիստ մտա հոգ ված ե նք, որ-

պես զի ժո ղովր դա կան շարժ ման հզոր ա լիք նե րը դուրս չգան սահ մա-

նադ րա կան պայ քա րի հու նից, չըն դու նեն ան ցան կա լի քա ղա քա կան 

ե րանգ ներ, ո րով հետև Ղա րա բա ղյան շար ժու մը կա րող է հաղ թա նա-

կել մի այն այն դեպ քում, ե թե նա մնա ազ գային շարժ ման շր ջա նակ նե-

րում և քա ղա քա կան ան ցան կա լի ե րանգ ներ չըն դու նի: 

Եվ այ սօր, ե րբ մենք հան րա գու մա րի ե նք բե րում մեր կա տա րած 

աշ խա տանք նե րը, ա ռա ջին հեր թին պետք է պա տաս խան տանք այն 
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հար ցին, թե ան ցած 8 ա միս նե րի ըն թաց քում, ազ գային այս մեծ շարժ-

ման պրո ցե սում ի նչ պի սի դեր է կա տա րել Եր ևա նի պե տա կան հա-

մալ սա րա նը, կա րո ղա ցե՞լ է ա րդյոք նա գտ նվել իր բարձ րու թյան վրա, 

պատ մու թյան կող մից մեզ մա տուց ված այս է քստ րե մալ ի րադ րու թյան 

մեջ հա մալ սա րա նի բազ մա հա զա րա նոց կո լեկ տի վը քն նու թյուն բռ նե՞լ 

է, թե ոչ: 

Եվ ես ու րախ եմ այն բա նի առ թիվ, որ ան ցած 8 ա միս նե րի ըն-

թաց քում Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վը՝ ու սա նո ղից 

մինչև ռեկ տոր, գտն վել է իր բարձ րու թյան վրա, պայ քա րի ա ռա ջին 

ճա կա տում և կա տա րում է իր պատ մա կան պարտ քը: Ան ցած ա միս-

նե րի ըն թաց քում Ղա րա բա ղի պրոբ լե մի լուծ ման հա մար մղ վող, ես 

կա սե ի դաժան պայ քա րում չի ե ղել գա ղա փա րա կան կամ էլ պրակ-

տիկ բնույ թի որ ևէ քիչ թե շատ կար ևոր մի հարց, ո րին հա մալ սա րա նի 

կո լեկ տի վի ան դամ նե րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցած չլի նեն: Ի սկ ՍՍՀՄ 

Գե րա գույն Սո վե տի նա խա գա հու թյան հու լի սի 18-ի նիս տում ռեկ տոր 

Ս. Համ բար ձու մյա նի ու նե ցած ե լույ թը, ո րը ան նա խա դեպ եր ևույթ էր 

մեր ե րկ րի պատ մու թյան մեջ, դուք դի տել եք հե ռուս տա ցույ ցով և կար-

դա ցել մա մու լում, ես այն ան հրա ժեշտ չեմ հա մա րում վեր լու ծել: Ցան-

կա նում եմ ը նդ գծել մի այն, որ, Ղա րա բա ղյան շարժ ման ակ տիվ մաս-

նա կի ցը լի նե լով հան դերձ, հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վը տուրք չի տվել 

շարժ ման մեջ նկատ վող ո րոշ նե գա տիվ եր ևույթ նե րին, կեն սա գոր ծել է 

իր ա ռողջ ազ գային քա ղա քա կա նու թյու նը, հա մոզ ված լի նե լով, որ դա 

է Ղա րա բա ղի ա զա տագր ման ճշ մա րիտ ու ղին:

 Սա կայն այ սօր խո սե լով ան ցած 8 ա միս նե րի հե րո սա կան պայ-

քա րի մա սին մենք մի այն զայ րու թով կա րող ե նք հի շել այն հա կա ժո-

ղովրդա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րը վա րում էր Հա յաս տա նի ղե-

կա վա րու թյու նը Կ. Դե միր ճյա նի գլ խա վո րու թյամբ: Իր ա թոռ նե րին 

կառ չած խղ ճուկ կա րիե րիստ նե րի այդ գորշ խում բը դա վա ճա նեց հայ 

ժո ղովր դի շա հե րը և ան դունդ ստեղ ծեց իր և ժո ղովր դի միջև: Ե թե Հա-

յաս տա նի ղե կա վա րու թյու նը չդա վա ճա ներ սե փա կան ժո ղովր դին, ղե-

կա վա րեր Ղա րա բա ղյան շար ժու մը, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ 

այ սօր մեր նվա ճում նե րը ա վե լի շո շա փե լի կլի նե ին:

 Դեռ ա վե լին. տաս նա մյակ ներ շա րու նակ Ա դր բե ջա նի պատ մա-

բան նե րը, վայե լե լով ի րենց ղե կա վա րու թյան ա ջակ ցու թյու նը, հիմ նո-

վին կեղ ծե ցին հայ ժո ղովր դի պատ մու թյու նը և կո ղոպ տե ցին նրա մշա-
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կույ թը: Ը նդ ո րում պաշ տո նա կան ճա նա չում գտավ ա դր բե ջան ցի նե րի 

այն թե զը, որ կո ղոպ տիչ նե րը, այ սինքն ի րենք, ին տեր նա ցի ո նա լիստ-

ներ են, ի սկ ի րենց պատ մա կան ի րա վունք նե րը պաշտ պա նող հայե-

րը՝ նա ցի ո նա լիստ ներ: Գոր ծը հա սավ այն տեղ, որ ա դր բե ջա նա կան 

նա ցի ո նա լիստ նե րը կա րո ղա ցան Մոսկ վայի մի ջո ցով փա կան քի տակ 

դնել ան գամ Ա նդ րա նի կի մա սին գր ված գր քե րի և փաս տաթղ թե րի ժո-

ղո վա ծո ւի հրա տա րա կու թյան հար ցը:

 Հա յաս տա նի կոմ կու սի ղե կա վա րու թյու նը, փո խա նակ օգ նե լու հայ 

գիտ նա կան նե րին՝ մեր կաց նե լու պատ մու թյան կեղ ծա րար նե րին, ը նդ-

հա կա ռա կը, այդ թե մա նե րը մտց րեց փակ գո տու մեջ և մե կը մյու սի 

ետ ևից զի ջեց իր դիր քե րը: Եվ ե թե պատ մա կան ան ցյա լի շուր ջը մեզ 

եր բեմն հա ջող վում էր պա տաս խան հոդ ված նե րով հան դես գալ, ա պա 

Ղա րա բա ղի 1918 թ. և հե տա գա տա րի նե րի պատ մու թյան շուր ջը Հա-

յաս տա նում ոչ մի ճշ մա րիտ խոսք թույլ չտր վեց տպագ րել:

 Հետ ևան քը ե ղավ այն, որ ե րբ պայ թե ցին ղա րա բա ղյան դեպ քե րը, 

հայ գիտ նա կան նե րը պատ րաստ չէ ին պրոբ լե մի ճշ մար տա ցի գի տա-

կան պատ մու թյու նը քն նարկ ման ներ կա յաց նե լու: Ա հա թե ին չու նման 

աշ խա տանք հայ գիտ նա կան նե րը տվե ցին ոչ թե հուն վար-փետր վար 

ա միս նե րին, այլ մի այն հու նի սի վեր ջե րին, այն էլ շնոր հիվ մի խումբ 

գիտ նա կան նե րի քրտ նա ջան, լար ված աշ խա տան քի: 

Ինձ հա մար, որ պես պատ մա բա նի, Հա յաս տա նի նախ կին ղե կա-

վա րու թյան կող մից Ղա րա բա ղյան շարժ մա նը ցույց տր ված նման վե-

րա բեր մուն քը զար մա նա լի չէ: Ես ցան կա նում եմ իմ միտ քը ա պա ցու-

ցող մի բնո րոշ և զայ րա ցու ցիչ օ րի նակ բե րել: Հայ կա կան բու հը տաս-

նա մյակ ներ շա րու նակ հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան գծով ու սում նա-

կան քար տեզ ներ չի ու նե ցել: Մեծ դժ վա րու թյամբ հա մալ սա րա նի ղե-

կա վա րու թյա նը և հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նին հա ջող վեց 

1979 թ. հրա տա րա կել եր կու քար տեզ՝ « Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյու-

նը» և « Հա յաս տա նը Տիգ րան մե ծի ժա մա նա կաշր ջա նում»: Սա կայն 

Կ. Դե միր ճյա նի ղե կա վա րու թյու նը սվին նե րով ըն դու նեց այդ քար տեզ-

նե րը: Կենտ կո մի քար տու ղա րու թյու նը այն ժա մա նակ վա գա ղա փա-

րա խո սու թյան գծով քար տու ղար Կ. Դալ լա քյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ 

ար գե լեց այդ քար տեզ նե րը վա ճառ քի հա նել այն պատ ճա ռա բա նու-

թյամբ, որ ի բր դրանք ազ գային կր քեր են բոր բո քում: 

Այդ քար տեզ նե րից մեծ դժ վա րու թյամբ 5 հա զար օ րի նակ տվե ցինք 



105

լու սա վո րու թյան մի նիստ րու թյա նը, 3 հա զար օ րի նակ էլ Սփյուռ քի կո-

մի տե ին: Սա կայն լու սա վո րու թյան մի նիստ րու թյան վերց րած 5 հա-

զար օ րի նա կից ոչ մի քար տեզ դպ րոց նե րին չհա սավ, ի սկ Սփյուռ քի 

կո մի տե ին հանձն ված քար տեզ ներն էլ մնա ցին այդ հիմ նար կի պա-

հեստ նե րում: Մինչև այժմ լույս են տե սել նաև ե րեք քար տեզ ներ, բայց 

սրանք էլ ար ժա նա ցել են նույն բախ տին և գտն վում են հա մալ սա րա նի 

հրա տա րակ չու թյան պա հես տում: Կար ծում եմ Հայ կոմ կու սի նոր ղե-

կա վա րու թյու նը պետք է վերջ տա այս ան նոր մալ վի ճա կին: 

Ե թե հան րա պե տու թյան հին ղե կա վա րու թյու նը կա րող էր հայ ժո-

ղովր դի պատ մու թյան ու սում նա կան քար տեզ նե րը ար գե լել, պատ ճա-

ռա բա նե լով, որ դրանք բոր բո քում են ազ գային կր քե րը, ա պա զար մա-

նա լու ո չինչ չկա նրա նում, որ այդ նույն ղե կա վա րու թյու նը Ղա րա բա-

ղյան շարժ ման կա պակ ցու թյամբ դա վա ճա նեց ժո ղովր դի շա հե րը: 

Այժմ Հա յաս տա նը ու նի նոր ղե կա վա րու թյուն, ա վե լի ճիշտ մի քա-

նի նոր ղե կա վար ներ: Բնա կա նա բար, հիմ նական խն դի րը այն ան-

դուն դի վե րա ցումն է, ո րը ստեղծ վել էր հին ղե կա վա րու թյան կող մից: 

Ճիշտ է նախ կին ան նոր մալ վի ճա կը վա ղուց վե րաց վել է, մա մու լում 

ա զա տո րեն քն նարկ վում են ոչ մի այն Ղա րա բա ղի, այլև մեր կյան քի 

բո լոր ստ վե րոտ կող մե րը շո շա փող հար ցեր: ՀԿԿ Կենտ կո մը իր մի 

շարք կար ևո րա գույն ո րո շում նե րով ցույց տվեց, որ նա կանգ նած է հայ 

ժո ղովր դի շա հե րի պաշտ պա նու թյան դիր քե րում, որ նա հրա ժար վել է 

հին ղե կա վա րու թյան ա րա տա վոր քա ղա քա կա նու թյու նից: Սա կայն 

գործի շա հե րից ել նե լով, ե թե ան կեղծ ա սենք, ա պա չենք կա րող չն կա-

տել, որ մինչև հու լի սի 18-ը Հա յաս տա նի նոր ղե կա վա րը պայ քա րում 

էր ա վե լի հա մար ձա կո րեն, ի սկ դրա նից հե տո ի նչ-որ չա փով զի ջեց իր 

դիր քե րը: ՍՍՀՄ Գե րա գույն Սո վե տի նա խա գա հու թյան հու լի սի 18-ի 

ո րո շու մը չէր բխում ազ գե րի ի նք նո րոշ ման լե նի նյան կոն ցեպ ցի այից և 

շա րու նա կում է ու ժի մեջ թող նել Ստա լի նի կա մա յա կա նու թյամբ կյան-

քի կոչ ված կո պիտ սխա լը՝ Ա դր բե ջա նի կազ մում թող նե լով Լեռ նային 

Ղա րա բա ղը: Եվ, չնա յած դրան, ՀԿԿ Կենտ կո մը հա վա նու թյուն տվեց 

այդ ո րոշ մա նը, ո րով ի նչ-որ չա փով վա տաց րեց ժո ղովր դի մոտ սկսված 

բե կում նային լա վա տե սա կան տրա մադ րու թյուն նե րը նոր ղե կա վա րու-

թյան նկատ մամբ: Ժո ղովր դի հա մար հաս կա նա լի չէ նաև այն փաս տը, 

թե ին չու Լեռ նային Ղա րա բա ղին նվիր ված գր քույ կը, ո րը պետք է լույս 

տես ներ 100 հա զար տպա քա նա կով, 50 հա զար օ րի նակ տպագ րե լուց 
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հե տո դա դա րեց վեց: Հաս կա նա լի է, որ նման քա ղա քա կա նու թյու նը 

շա րու նա կե լու դեպ քում ժո ղովր դի և ղե կա վա րու թյան միջև ստեղծ ված 

ան ջր պե տը կա րող է ա վե լի մե ծա նալ: Սա կայն նոր ղե կա վա րու թյան 

վեր ջին շր ջա նի գոր ծու նե ու թյու նը ցույց է տա լիս, որ կան բո լոր պայ-

ման նե րը ան ցյա լից ժա ռան գած ան դուն դը վե րաց նե լու, ի րար հաս կա-

նա լու հա մար, ո րով հետև եր կու սի նպա տակ ներն էլ նույնն են: Այս տեղ 

մի այն պետք է հաս կա նալ այն նր բու թյու նը, որ ղե կա վա րու թյան և 

ժո ղովր դի պայ քա րի ձևե րը ու նեն ի րենց խիստ ը նդ գծ ված ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք պետք է մի մյանց լրաց նեն և ամ բող ջա կան 

դարձ նեն ղա րա բա ղյան շար ժու մը: Մենք պետք է լավ հաս կա նանք, 

որ դրա մեջ է ղա րա բա ղյան շարժ ման հաղ թա նա կի գրա վա կա նը, և 

ես հույս ու նեմ, որ մենք ար դեն մտել ե նք մեր շարժ ման պատ մու թյան 

այդ փու լի մեջ:

 Հայ ժո ղո վուր դը իր վերջ նա կան վճի ռը կա յաց րել է, նա այ րել է 

նա հան ջի կա մուրջ նե րը, մնա ցել է մեկ ճա նա պարհ՝ պայ քա րի ճա նա-

պար հը: Ոչ մի ո ւժ նրան վա խեց նել չի կա րող, նա իր պայ քա րը շա րու-

նա կե լու է միչև վերջ: Ստա լի նյան շր ջա նի սպառ նա լիք նե րը, ե թե ան-

գամ դրանք գոր ծադր վեն, միև նույն է, այլևս չեն կա րող հայ ժո ղովր դին 

շե ղել իր պայ քա րի ու ղուց: 

Ես ա ռա ջար կում եմ այ սօր մեր կոն ֆե րան սի բա նաձ ևի մեջ մտցնել 

մի կետ այն մա սին, որ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու-

սակցա կան կազ մա կեր պու թյան կոն ֆե րան սը հա վա նու թյուն է տա-

լիս և պաշտ պա նում է Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի դե-

պու տատ նե րի մար զային սո վե տի ո րոշ ումը՝ Ղա րա բա ղը Ա դր բե ջա նի 

կազ մից ան հա պաղ հա նե լու մա սին: 

2. Երկ րորդ հար ցը, որ ես այ սօր ցան կա նում եմ բարձ րաց նել, 

դա սփյուռ քա հա յու թյան և Հայ րե նիք-Ս փյուռք հա րա բե րու թյուն նե րի 

պրոբ լեմն է:

1915 թվա կա նի ե ղեռ նից հե տո շուրջ 2 մի լի ոն հայեր ապ րում են ար-

տա սահ մա նյան տար բեր ե րկր նե րում՝ կազ մե լով հայ կա կան սփյուռ-

քը: Սո վե տա կան Հա յաս տա նը, բնա կա նա բար, պետք է մշա կած ու նե-

նար իր ազ գային ծրա գի րը սփյուռ քի նկատ մամբ: Սա կայն մենք ան-

հա տի պաշ տա մունքի տա րի նե րին չէ ինք կա րող ու չս տեղ ծե ցինք այդ 

ծրա գի րը: 20-ա կան թվա կան նե րի սկզբ նե րին սփյուռ քի հետ ու նե ցած 

կա պե րի բնա գա վա ռում ո րոշ դրա կան տե ղա շար ժեր կա տար վե ցին, 
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սա կայն ան հա տի պաշ տա մուն քի տա րի նե րին գրե թե բո լոր կա պե-

րը սփյուռ քա հայ գաղ թօ ջախ նե րի հետ կտր վե ցին: Հետ պա տե րազ-

մյան տա րի նե րին հայ րե նիք-սփյուռք կա պե րը սկ սե ցին ամ րապնդ վել: 

Վերսկս վեց ներ գաղ թը: Հե տա գա յում ստեղծ վեց Սփյուռ քի կո մի տեն: 

Թվում էր, թե ա մեն ի նչ կա նո նա վոր վում է: Մենք բո լորս ոգ ևոր ված 

է ինք: Հայ գրող նե րը ար դեն խո սում է ին այն մա սին, որ սփյուռք բա ռը 

կպահ պա նվի մի այն բա ռա րան նե րում:

 Սա կայն, ցա վոք, ՀԿԿ ղե կա վա րու թյու նը և Սփյուռ քի կո մի տեն 

չկա րո ղա ցան գործ նա կան ազ գային ծրա գիր մշա կել, և Սյուռք-հայ-

րե նիք հա րա բե րություն նե րը ըն դու նե ցին տնայ նա գոր ծա կան բնույ թ՝ 

ան ղեկ շա րու նա կե ցին ի րենց ճա նա պար հը: Սփյուռ քի կո մի տեն նման-

վում է տու րիս տա կան բա զայի, բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյան, 

ո րը գործում է ա ռան ձին մարդ կանց թայ ֆա յա կան սկզ բունք նե րի հի-

ման վրա լա վու թյուն ա նե լու ս կզ բունք նե րի հի ման վրա: Աշ խա տանք-

նե րը տա րե րային բնույթ ու նեն: Կո մի տե ի աշ խա տանք նե րը ոչ ազ-

գային, ոչ էլ դա սա կար գային բնույթ չու նեն: Հա մազ գային խն դիր նե րը 

Սփյուռ քի կո մի տե ին չեն հու զում, սփյուռ քա հայ ազ գային-քա ղա քա-

կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կար ևոր բնույթ ու նե ցող ա ռա ջարկ նե րը 

մնում են ան հետ ևանք: Սփյուռք-հայ րե նիք մի աս նու թյան հար ցե րը 

քն նարկ վում են կո մի տե ից ան կախ, ո րը ը ստ է ու թյան դուրս է մնա ցել 

կամ ի րեն դուրս է դրել այդ կար ևոր հար ցե րի քն նարկ ման ո լորտ նե-

րից: Մշակ վել է մի շաբ լոն, ո րը գրե թե նույ նու թյամբ տաս նա մյակ ներ 

շա րու նակ ՀԿԿ Կետ կո մի մի քար տու ղա րի զե կու ցու մից փո խադր վում 

է մյու սի մոտ: Դաշ նակ ցու թյա նը պետք է հայ հոյել, ի սկ պրոգ րե սիվ ու-

ժե րին զգու շու թյամբ դր վա տել: Ի սկ թե ի նչ ու նի Սփյուռ քը, ո րը պետք 

է լի նի նրա քա ղա քա կա նու թյան ա ռանց քը, ի նչ հիմ նա կան հար ցե րի 

հա մար պետք է պայ քա րի, ո րոնց են Սփյո ւռք-Հայ րե նիք հա րա բե րու-

թյուն նե րի հիմ նա կան հար ցե րը, նպա տակ նե րը՝ այ դպես էլ մնա ցին 

չպար զա բան ված և ան հս տակ: 

Ի՞նչ պետք է տա Սփյուռ քը հայ րե նի քին և Հայ րե նի քը Սփյուռ քին: 

Թվում է սա հա սա րակ և վա ղուց լուծ ված մի խն դիր պետք է լի ներ: 

Սա կայն մինչև այ սօր էլ այդ կար ևոր հար ցե րի լուծ ման բնա գա վա-

ռում դա տարկ, դեկ լա րա դիվ ֆրազ նե րից այն կողմ ան ցնել չկա րո ղա-

ցանք: Սփյուռ քի և Հայ րե նի քի միջև ոչ մի քա ղա քա կան, ազ գային և 

տն տե սա կան բնույ թի լուրջ դի ա լոգ տե ղի չի ու նե նում: Եվ գե ղե ցիկ հա-
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ճո յա խո սու թյուն նե րի մթ նո լոր տում Սփյուռ քը և Հայ րե նի քը սկ սում են 

աս տի ճա նա բա ր օ տա րա նալ: Մեր ան մխի թար քա ղա քա կա նու թյան 

ար դյունքն այն է, որ այ սօ րվա վի ճա կով պրակ տի կո րեն դադ արել է 

ներ գաղ թը, և զանգ վա ծային բնույ թ է ըն դու նել ար տա գաղ թը: Յու րա-

քան չյուր տա րի ար տա գաղ թում է շուրջ 5-6 հա զար հո գի: Ար տա սահ-

ման մեկ նող նե րի դի մում նե րի քա նա կը ան ցնում է 30  հա զա րից: Այս 

եր ևույ թը ցույց է տա լիս, որ ՀԿԿ Կենտ կո մի և ՀՍՍՀ Մի նիստր նե րի 

խորհր դի կող մից տաս նա մյակ ներ շա րու նակ կեն սա գործ վող քա ղա-

քա կա նու թյու նը ի րեն չի ար դա րաց րել, սնան կա ցել է: 

Անհ րա ժեշտ է ար մա տա պես փո խել մեր այդ բնա գա վա ռում կեն-

սա գործ վող քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րը: Պ ետք է վե րա կա-

ռուց ման դիր քե րից վե րա նայել հին քա ղա քա կա նու թյու նը, նոր մո տե-

ցում ցու ցա բե րել Սփյուռ քի հար ցե րին: Սա կայն պարզ է նաև, որ հայ 

ժո ղովր դի պատ մու թյան ու սում նա կան քար տեզ նե րը փա կան քի տակ 

դնող Կ. Դալ լա քյա նը իր ան հա տի պաշտ պա մուն քի շր ջա նի մտա-

ծե լա կեր պով և գոր ծե լա կեր պով ի վի ճա կի չէ կա տա րե լու այն խո շոր 

խնդիր նե րը, ո րոնք շու տա փույթ լու ծում են պա հան ջում:

 Կար ծում եմ՝ Սփյուռք-Հայ րե նիք պրոբ լե մը խիստ կար ևոր է, և ան-

պայ ման ՀԿԿ Կենտ կո մը լր ջո րեն պետք է զբաղ վի այդ հար ցով:

Ն կա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ սփյուռ քա հա յու թյան, 

Սփյուռք-Հայ րե նիք հա րա բե րու թյուն նե րի, զանգ վա ծային բնույ թի 

ըն դուն ված ար տա գաղ թի և ներ գաղ թի դա դա րեց ման հար ցե րի բնա-

գա վա ռում կեն սա գործ վող քա ղա քա կա նու թյու նը չի ել նում վե րա կա-

ռուց ման դիր քե րից և լի ո վին սնան կա ցել է, Ե ՊՀ-ի կու սակ ցա կան 

կազ մա կեր պու թյան կոն ֆե րան սը ՀԿԿ Կենտ կո մին ա ռա ջար կում է 

մտա վո րա կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ կազ-

մել նոր քա ղա քա կա նու թյան ծրա գի րը և այն քն նարկ ման դնել ՀԿԿ 

Կենտ կո մի հեր թա կան պլե նում նե րից մե կում:

3. 1953 թ. մայի սի 30-ին Վ. Մոլ ոտո վը Սո վե տա կան կա ռա վա րու-

թյան ա նու նից հայ տա րա րել է, որ Սո վե տա կան Մի ու թյու նը Թուր-

քի այից տե րի տո րի ալ պա հանջ ներ չու նի: Հե տա գա տա րի նե րին ևս 

ՍՄԿԿ և Կա ռա վա րու թյան ղե կա վար նե րը բազ միցս հան դես են ե կել 

նման հայ տա րու թյուն նե րով:

 Մինչ դեռ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը պատ կա նում է ամ բողջ հայ ժո-

ղովր դին և մաս նա վո րա պես 1915 թ. ե ղեռ նից փրկ ված նրա հիմ նա կան 
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բնա կիչ նե րին՝ սփյուռ քա հա յու թյա նը: Լե նի նյան կա ռա վա րու թյու նը 

1917 թ. դեկ տեմ բե րի 29-ին հա տուկ դեկ րե տով հայ տա րա րել է « հայ 

ժո ղովր դին», որ Ռու սաս տա նի բան վո րա կան և գյու ղա ցի ա կան կա-

ռա վա րու թյու նը պաշտ պա նում է Ռու սաս տա նի կող մից օ կու պաց ված 

« Թուր քա հայաս տա նի հայե րի ա զատ ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը՝ ը նդ-

հուպ մինչև լի ա կա տար ան կա խու թյուն»:

Ս ովետ նե րի Հա մա ռու սաս տա նյան եր րորդ հա մա գու մա րը 1918 

թ. հուն վա րի 15-ին հաս տա տել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մա սին ժո-

ղովր դա կան կո մի սար նե րի Սո վե տի դեկ րե տը:

 Սո վե տա կան Մի ու թյու նը մի ու թե նա կան սու վե րեն հան րա պե տու-

թյուն նե րի ֆե դե րա ցի ա է. այդ պատ ճա ռով էլ Սո վե տա կան կա ռա-

վա րու թյու նը ի րա վունք չու նի ա ռանց Սո վե տա կան Հա յաս տա նի և 

սփյուռ քա հա յու թյան հա մա ձայ նու թյան, ո րը կա րող է ի րա կան հիմք 

ու նե նալ մի այն ռե ֆե րեն դու մի դեպ քե րում, ոտ նա կոխ ա նել հայ ժո-

ղովր դի պատ մա կան ի րա վունք նե րը և հան դես գալ հայ կա կան հո ղե-

րից հրա ժար վե լու մի ասնական հայ տա րու թյամբ, ո րը ար մա տա պես 

հա կա սում է լե նի նյան ազ գային քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րին:

Ն կա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ ստա լի նյան ռե ժի մի կա-

մա յա կա նու թյուն նե րի և լճաց ման տա րի նե րին ոտ նա հար վել են հայ 

ժո ղովր դի պատ մա կան ի րա վունք նե րը, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մա-

սին Սո վե տա կան Ռու սաս տանի Ժող կոմ սո վե տի լե նի նյան դեկրե տը, 

Սո վետ նե րի Հա մա ռու սաս տա նյան եր րորդ հա մա գու մա րի ո րո շու մը, 

Ե ՊՀ-ի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան կոն ֆե րան սը դի մում են 

ՀԿԿ Կենտ կո մին և ՀՍՍՀ Գե րա գույն խորհր դին՝ հարց բարձ րաց նե լու 

ՍՄԿԿ Կենտ կո մի և ՍՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի ա ռաջ՝ հայ ժո ղովր դի 

պատ մա կան իր ա վունք նե րի նկատ մամբ սխալ դի քո րո շու մը փո խե լու 

մա սին:

  ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 59-67։

Բ նա գիր։ Մե քե նա գիր:
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№28

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻԴԵԿԱՆՄԻՔԱՅԵԼՆԱԴԻՐՅԱՆԻ ԵԼՈՒՅԹԸ

ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ13-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ

15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան

 

Ըն կեր ներ,

Այ սօր վա կու սակ ցա կան կոն ֆե րանսն ան ցկաց վում է սև Սում-

գայի թյան դեպ քե րի տա րեթ վին և այդ տե սա կե տից ար դեն այն կա րե-

լի է հա մա րել «ն շա նա վոր» ցա վա լի նշա նա վոր: 

Ամ բողջ հայ ժո ղո վուր դը, այս տեղ թե սփյուռ քում, մեծ և մա նուկ, 

ապ րում է մղ ձա վան ջային, տան ջա լի ե րա զային օ րեր, որ տե ղից դուրս 

են մղ վել ա մեն ի նչ՝ մնա ցել է մի այն հո գե կան մի դա տար կու թյուն, ո րը 

չի լց վում ո չն չով և չի էլ կա րող, քա նի դեռ չի լուծ վել մի ամ բողջ ժո-

ղովրդի պատ մա կա նո րեն ար դա րա ցի պա հան ջը, Ար ցա խի մի ա ցու մը 

Հայ կա կան Սո վե տա կան Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյա նը:

 Մեր ժո ղո վուր դը շատ է տե սել հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց քում և 

կո տո րած, և ջարդ, և սր բապղ ծու թյուն ներ, նա մինչև հի մա չի կա րո-

ղա նում մո ռա նալ, և չի էլ մո ռաց վի եր բեք 1915 թ. ցե ղաս պա նու թյու նը, 

բայց այս բո լո րը ի նչ-որ չա փով խամ րում է այն բար բա րո սու թյուն նե րի 

հետ հա մե մա տած, ո րը տե ղի ու նե ցավ Սում գայի թում և Խո ջա լո ւում: 

Խնդ րում եմ ի նձ ճիշտ հաս կա նալ: Ե թե նախ կի նում նման գա զա նու-

թյու ններն հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ ար վել են հար ևան և ոչ հար ևան, 

ան կիրթ և քիչ քա ղա քակրթ ված պարս կա կան, ա րա բա կան պե տու-

թյուն նե րի, ա վե լի ո ւշ թուր քա կան ա րյու նա խում նե րի կող մից, ներ-

կայիս գա զա նու թյուն նե րը և մաս սա յա կան ան բա րո յա կա նու թյուն նե-

րը կա տար վե ցին այս պես կոչ ված «եղ բայ րա կան» Ա դր բե ջա նա կան 

Հան րա պե տու թյան, այս պես կոչ ված, «քա ղա քա կիրթ» ժո ղովր դի ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, ցա վոք սր տի, այդ հան րա պե տու թյան ղե-

կա վա րու թյան թույլատվությամբ: 

Այ սօր, հայ ժո ղովր դի հետ մի ա սին, ամ բողջ աշ խար հի քա ղա քա-

կիրթ մար դիկ հույ սով ու հա վա տով սպա սում են ար դար մի դա տի, ո րը 

պետք է ար ժա նի պա տիժ տա ի նչ պես նման վայ րե նու թյուն նե րի ան-



111

մի ջա կան կա տա րող նե րին, այն պես էլ նրանց կազ մա կեր պիչ նե րին: 

Ցա վոք սր տի, պետք է նշել, որ ներ կայիս տար վող դա տա վա րու թյու-

նը, նման ման րաց ման, մանր խմ բա վո րում նե րի բա ժան ման ձևով այն 

ան ցկա ցու մը չի կա րող ի նչ քան էլ փորձ վի այն օբյեկ տիվ վա րել, հա-

մար վել ար դա րա ցի, քա նի որ հնա րա վոր չի լի նի ի րա գոր ծել ա մե նաէ-

ա կա նը, բնու թագ րել տե ղի ու նե ցա ծը որ պես քա ղա քա կան եր ևույթ: 

Ըն կեր ներ, փետր վա րյան դեպ քե րը մի ա ժա մա նակ ցույց տվե ցին 

նաև հայ ժո ղովր դի մի աս նա կան լի նե լու ու նա կու թյու նը, նրա զսպվա-

ծու թյու նը, նաև գե նե տի կո րեն ար դեն ամ րապնդ ված, գա զա նային հա-

կա սու թյու ննե րից զերծ մնա լու ու նա կու թյու նը: Այդ դեպ քե րը ծնունդ 

տվե ցին ղա րա բա ղյան շարժ մա նը, ո րը ղե կա վա րում է « Ղա րա բաղ» 

կո մի տեն: Այն դար ձել է ո րո շա կի ո ւժ ու նե ցող ոչ ձևա կան մի կազ մա-

կեր պու թյուն, ո րին լսում և հետ ևում է ժո ղովր դի մե ծա մաս նու թյու նը: 

Այս բո լո րը խո սում է այն մա սին, որ չի կա րե լի և չպետք է այն ան տե-

սել, այլ ան հրա ժեշտ է նրա հետ հա մա գոր ծակ ցել: Վեր ջի վեր ջո այս 

հար ցում մենք ու նենք նմա նա տիպ մի ու ղե ցույց, ի նչ պի սին է Էս տո նի-

այի ժո ղովր դա կան ճա կա տը:

 Մեր ար դա րա ցի պա հանջ նե րը մենք ան պայ մա նո րեն պետք է աշ-

խա տենք ի րա գոր ծել, սա կայն եր բեք չմո ռա նա լով, որ Հայ կա կան Սո-

վե տա կան Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյու նը դա Սո վե տա կան 

Մի ու թյան մի ան քակ տե լի մասն է, ա ռանց ո րի մենք մեր գո յու թյու նը 

չենք պատ կե րաց նում և չենք էլ ցան կա նում պատ կե րաց նել:

Ինձ թվում է, որ հար ցի լուծ ման շատ ձևե րից մենք ան պայ մա նո րեն 

պետք է դուրս նե տենք գոր ծա դուլ ներն ու դա սա դուլ նե րը, ո րով հետև 

դրանք կբե րեն մեր ժո ղովր դի մտա վոր և տն տե սա կան տկա րու թյան, 

ո րին և սր տատ րոփ սպա սում են մեր հար ևան ո րոշ պե տու թյուն ներ: 

<....>

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 78-79։

Բ նա գիր։ Մե քե նա գիր:
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№29

ՀԱՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԱՄԲԻՈՆԻԴՈՑԵՆՏ ՌՈԲԵՐՏ

ԴԱՎԹՅԱՆԻԵԼՈՒՅԹԸԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ13-ՐԴ

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ

15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան



Ըն կեր ներ, ես կոն ֆե րան սի պատ գա մա վոր չեմ: Ըն դա մենը հրա-

վիր ված մի կուսկ ցա կան, ո րը 25 տա րի շա րու նակ հա սա րա կա կան 

աշ խա տանք ներ /կո մե րի տա կան, ար հի մի ու թե նա կան, կու սակ ցա-

կան/ է կա տա րել հա մալ սա րա նում և հան րա պե տու թյու նում:

1. Այ սօր իմ խիղ ճը՝ իմ հո գու թե լադ րան քով հնա րա վո րու թյուն 

չտվեց լռել: Եվ իմ ելույ թը կլի նի կարճ:

 Բո լո րիս հայտ նի է հան րա պե տու թյան ամ բողջ ժո ղովր դի սո ցի ալ-

տն տե սա կան և քա ղա քա կան լար ված վի ճա կը: Պայ մա նա կա նո րեն 

հա մա ձայն ենք ղե կա վա րու թյան հետ՝ գոր ծա դու լը, դա սա դու լը, հա-

ցա դուլ չա նենք, ի սկ Սում գայի թի, Մա սի սի, Խո ջա լո ւի և մյուս շատ ու 

շատ ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին էլ լռենք...
 Բա վա կան չէ, որ կենտ րո նա կան կա ռա վա րու թյունն ու կու սակ ցու-

թյու նը չբա րե հա ջե ցին ցա վակ ցու թյուն հայտ նել Սում գայի թում զոհ-

ված նե րի ըն տա նիք նե րին, կամ գո նե կու սակ ցու թյան 19-րդ կոն ֆե-

րան սում դա տա պար տե ին այդ ոճ րա գոր ծու թյու նը, այլ պաշտ պա նում 

են ա դր բե ջան ցի մար դաս պան նե րին: Եվ գու ցե նրանք էլ հա մա ձայն 

են ա դր բե ջան ցի նե րի այն մտ քին, որ դրանք ազ գային հե րոս ներ են, 

հայ րե նա սեր ներ: Ին չո՞ւ է կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան բարձ րա-

գույն օր գա նը պաշտ պա նում 20-րդ դա րի վեր ջին քա ղա քա կիրթ ժո-

ղովր դի դեմ կա տա րած հան ցա գոր ծու թյուն նե րը: 

Ի՞նչ են ա նում մեր ղե կա վա րու թյու նը և մա մու լը: Չի նաս տա նում, 

Հոնկ հոնգում, Բել գի ա յում և ը նդ հան րա պես այ լազ գի մա մուլն ա վե լի 

շատ է ան դրա դառ նում Հայ կա կան հար ցին, Սու մգայի թի և Ստե փա-

նա կեր տի ի րա դար ձու թյուն նե րին, քան Հա յաս տանի ռու սա կան մա-

մու լը /« Կո մու նիս տը», « Կոմ սո մո լե ցը», « Լի տե րա տուր նա յա Ար մե նի-

ան» և մյուս նե րը/: Չէ որ մի այն այդ թեր թե րի մի ջո ցով կա րե լի է Մի ու-

թյա նը հաս կաց նել մեր ա նե լիք նե րի մա սին: Ի սկ կա տար ված հան ցա-
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գոր ծու թյուն նե րի մա սին լռե լը կրկ նա կի հան ցա գոր ծու թյուն է:

 Բա նը հա սել է այն տեղ, որ Ա նդ րա նի կի մա սին գիրք հրա տար կե-

լու հա մար պետք է Ա դր բե ջա նի հա մա ձայ նու թյունն ու կար ծիքն ու նե-

նաք: 70 տա րի է, ի նչ ա զե րի նե րը մեր ղե կա վար նե րին ղե կա վա րել են, 

և հի մա էլ շա րու նա կենք լռել: Ի սկ 400 հա զար ֆրան սա հայեր պա հան-

ջում են Ան դրա նի կի գե րեզ մա նը տե ղա փո խել Հա յաս տան և ար ձան 

կանգ նեց նել:

<....>

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 81-82։

Բ նա գիր։ Մե քե նա գիր:

№30

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆԱՄԲԻՈՆԻ

ՊՐՈՖԵՍՈՐՀՐԱՉԻԿՄԻՐԶՈՅԱՆԻԵԼՈՒՅԹԸԵՐԵՎԱՆԻ

ՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ13-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ

15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան

Հար գե լի ըն կեր նե՛ր, այ սօր, ե րբ մեր ե րկ րում թե կուզ մեծ դժ վա-

րու թյուն նե րով ծա վալ վում է վե րա կա ռուց ման, դի մոկ րա տաց ման և 

հրա պա րա կայ նու թյան գոր ծըն թա ցը, սո վե տա կան յու րա քան չյուր 

սրտա ցավ քա ղա քա ցի պար տա վոր է սթափ հա յացք գցե լու իր գոր ծու-

նե ու թյան ու աշ խա տան քային ո լոր տի վրա՝ բա ցա հայ տե լու հա մար 

այն տեղ ե ղած թե րու թյուն նե րը, ցույց տա լու հա մար դրանց վե րաց ման 

ու ղի ներն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ո ւս տի ես, օ գտ վե լով այն բա նից, 

որ մեր Կոն ֆե րան սին ներ կա են հա յա գի տու թյան բախ տի տնօ րեն նե-

րից շա տե րը, ի բրև հա յա գետ ցան կա նում եմ խո սել հա յա գի տու թյան 

ներ կա հոգ սե րի ու խն դիր նե րի մա սին: Կար ծում եմ բո լո րովին էլ վի-

րա վո րած չեմ լի նի այլ մաս նա գետ նե րին, ե թե ա սեմ, որ ի նչ պես միշտ, 

ա ռա վել ևս այ սօր, մեր ժո ղովր դի հա մար ա մե նակեն սա կան նշա նա-

կու թյուն ու նե ցող գի տա ճյու ղը ե ղել ու մնում է հա յա գի տու թյու նը: Դրա-

նում մենք բո լորս՝ թե հա յա գետ նե րը և թե ոչ հա յա գետ նե րը, հա մոզ վե-
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ցինք հատ կա պես վեր ջին ին ը ա միս նե րին: Ի սկ ի նչ վի ճակ է տի րում 

այ սօր հա յա գի տու թյան, մեզ հա մար այդ քան կար ևոր ու կեն սա կան 

գի տու թյան մար զում: Թող նե րեն ի նձ բո լոր հա յա գետ ներն ու հատ-

կա պես հա յա գի տու թյան բախ տի տնօ րեն նե րը, ե թե ա սեմ, որ այս տեղ 

տա րի ներ ի վեր իշ խել և այ սօր էլ շա րու նա կում են իշ խել տնայ նա-

գոր ծու թյու նը, ան հո գու թյունն ու ան տար բե րու թյու նը նրա բախ տի ու 

ա պա գայի հան դեպ: Դրա նում հա մոզ վե լու հա մար բա վա կան է հի-

շել, որ ե րբ փետր վա րյան օ րե րից հե տո ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա-

ցավ Ղա րա բա ղի մա սին գի տա կան մի փոք րիկ տե ղե կանք կազ մե լու 

թե՛ գի տա կան և պե տա կան ու կու սակ ցա կան ղե կա վար մար մին նե րը 

մի պահ շփոթ վե ցին և բա վա կան ու շա ցու մով մի կերպ կա րո ղա ցան 

կազ մել ձեզ ծա նոթ « Լեռ նային Ղա րա բաղ» պատ մա կան տե ղե կան-

քը, ի սկ թե վեր ջինս ի նչ պի սի դժ վա րու թյուն նե րով տպագր վեց ու հա-

սավ ըն թեր ցող նե րին, դա նույն պես քա ջա հայտ է ձեզ: Միթե ա մոթ չէր 

ՀԽՍՀ ԳԱ հա յա գի տա կան ի նս տի տուտ նե րի, Հա մալ սա րա նի հա յա-

գի տա կան ամ բի ոն նե րի և հան րա պե տու թյան մյուս գի տա կան ու ոչ 

գի տա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մար, որ ան ցած տաս նա մյակ նե-

րում ո չինչ կամ գրե թե ո չինչ չէր ար վել Ար ցա խի պատ մու թյան, մշա-

կույ թի, սո ցի ալ-տն տե սա կան ու դե մոգ րա ֆի ա կան վի ճա կի ու սում նա-

սի րու թյան ո ւղ ղու թյամբ, մինչ դեռ ա դր բե ջա ն ցի նե ին այդ նույն տա րի-

նե րին ստեղ ծել է ին ս տա հոդ տե սա կետ նե րով ու շին ծու կար ծիք նե րով 

լի պատ կա ռե լի գրա կա նու թյուն: Սա բնավ էլ պա տա հա կան չէ: Բանն 

այն է, որ Ա դր բե ջա նում տաս նա մյակ ներ շա րու նակ վար վել է հա կա-

հայ կա կան ու հա կա գի տա կան պե տա կա նո րեն հո վա նա վոր վող քա-

ղա քա կա նու թյուն, ո րը մե զա նում, ը ստ է ու թյան, ստա ցել է պե տա կան 

ու կու սակ ցա կան մար մին նե րի ա ջակ ցու թյու նը, ո րով հետև վեր ջին-

ներս ի րենց վախ կո տու թյամբ, ան տար բե րու թյամբ ու ան հո գու թյամբ և 

զա նա զան այլ պատ ճառ նե րով ջուր են լց րել բու նի ա թով նե րի ջրա ղա-

ցին: Օ րի նակ, եր ևի շա տերդ եք հի շում, որ դեռևս 1967 թ., ե րբ Բու նի-

ա թո վը դեռ չէր ստեղ ծել իր ստ վար բա նա կը, բա վա կան լուրջ հար ված 

ստա ցավ ա կա նա վոր հա յա գետ Ա սա տուր Մնա ցա կա նյա նի ու հան-

ճա րեղ բա նաս տեղծ Պա րույր Սևա կի կող մից: Ի սկ գիտեք ա րդյոք, թե 

ի նչ պես վե րա բեր վե ցին Բու նի ա թո վին Բաք վում, ի սկ Մնա ցա կա նյա-

նի ն ու Սևա կին Եր ևա նում: Բու նի ա թո վը միշտ վայե լել է Ա դր բե ջա նի 

Կոմ կու սի, Կա ռա վա րու թյան ու ա կա դե մի այի հո վա նա վո րու թյու նը 
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(բա վա կան է ա սել, որ 1982 թ., ե րբ տոն վում էր ԽՍՀՄ-ի կազ մա վոր-

ման 60-ա մյա կը, «Правда» թեր թում Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ -ին նվիր-

ված հոդ վա ծում բեր ված էր եր կու նկար, ո րոն ցից մե կը Բու նի ա թո վինն 

է ր՝ ի բրև ա դր բե ջա նա կան գի տա կան մտ քի ու խղ ճի մարմ նա ցում), 

մինչ դեռ Մնա ցա կա նյա նին ու Սևա կին բա ժին ըն կան դառն ու թյունն 

ու հա լա ծանք նե րը: Ա. Մնա ցա կա նյանն ի նձ ան ձամբ պատ մել է, որ 

ի րենց գրա խո սու թյուն-հոդ վա ծը տպագ րե լուց հե տո այն ժա մա նակ-

վա ՀԿԿ Կենտ կո մի գա ղա փա րա կան գծով քար տու ղար Ռ. Խա-

չատ րյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ կազմ վել էր ե րեք ա կա դե մի կոս նե րի 

հանձ նա ժո ղով նրանց հա կա հար ված տա լու, ա վե լի ճիշտ՝ թի կուն քից 

հար վա ծե լու հա մար: Բա րե բախ տա բար, այդ ստոր դա վադ րու թյունն 

ի նչ-ի նչ ճա նա պար հով բա ցա հայտ վել էր ու կանխ վել, բայց և այն պես 

ազ նիվ գիտ նա կան նե րի հո գում այն թո ղել էր իր դառն նստ ված քը:

<....>

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 86-88։

Բ նա գիր։ Ձե ռա գիր:

№31

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻԴԵԿԱՆ,

ԴՈՑԵՆՏ ՌԱՖԻԿՏՈՆՈՅԱՆԻ ԵԼՈՒՅԹԸԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

13-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ

15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան

 Հա մա ձայն եմ հաշ վետ վու թյան և նա խորդ ե լույթ նե րում Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի հար ցին և Սում գայի թի ցե ղաս պա նու թյան փաս տին 

տրված գնա հա տա կան նե րին: Ցան կա նում եմ ո րոշ դի տո ղու թյուն ներ 

ա նել Ղա րա բա ղյան շարժ ման նկատ մամբ հա մալ սա րա նա կան նե րի 

և վե րա դաս կու սակ ցա կան մար մին նե րի վե րա բեր մուն քի մա սին:

 Փետր վա րյան օ րե րից մինչ այ սօր մենք՝ հա մալ սա րա նի պրո ֆե-

սոր-դա սա խո սա կան կազ մը, կու սակ ցա կան կո մի տե ի հետ հա մա-

տեղ հետ ևո ղա կա նո րեն հան դես ե նք ե կել ու սա նող նե րի մի աս նա կան 

և ար դա րա ցի շարժ ման սաս տո ղի դե րում, եր բեմն էլ շարժ ման դեմ: 
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Կա տա րե լով վե րա դա սի ցու ցում նե րը հա ճախ նաև տա լիս է ին խոր-

հուրդ ներ /պ րոբ լեմ ը ի րա վա ցի է, բայց մի տինգ չի կա րե լի ա նել, ցույ-

ցեր պետք չեն, դա սա դու լը հար ցի լուծ ման ճիշտ ճա նա պարհ չէ, մեզ 

խե լոք պա հենք, որ պրոբ լե մը լուծ վի.../ :

Ու սա նող նե րը կար ծես քարշ է ին տա լիս ի րենց ետ ևից դա սա խոս-

նե րին. լա վա գույն դեպ քում մենք գնում է ինք շարժ ման ետ ևից, չէ ինք 

խան գա րում, դի տում է ինք ու սա նող նե րի պայ քա րը և եր բեմն էլ « ծան-

րակ շիռ» խոր հուրդ ներ տա լիս: 

Այ սօր մեր հա սա րա կա գետ ներն ու պատ մա բան նե րը, կու սակ ցա-

կան կո մի տեն փոր ձում են « գի տա կա նո րեն» վեր լուծու թյան են թար կել 

շարժ ման է տապ նե րը, նշել թե րու թյուն նե րը, ը նդ հան րա ցում ներ ա նել:

 Ժա մա նա կը չէ՞ խոր հել, թե մեզ նից յու րա քան չյուրն ի նչ ա րեց 

շարժ մանն օգ նե լու /էլ չեմ ա սում այն ղե կա վա րե լու/ հա մար:

 Հա մալ սա րա նի ա ռա ձին /ցա վոք քիչ թվով/ դա սա խոս ներ ա վե լին 

ա րե ցին, քան հա սա րա կա գետ նե րը, պատ մա բան նե րը և ի րա վա բան-

նե րը մի ա սին. գո նե հա մես տո րեն լռե լու ու նա կու թյուն ու նե նանք:

 Հա վա նա բար Մյաս նի կյա նի շր ջա նային կո մի տե ի Ղա րա բա ղյան 

շարժ ման նկատ մամբ ու նե ցած վար քագ ծի մա սին չար ժե ա սել, շր ջա-

նային կո մի տե ի հին քար տու ղա րի ե լույ թը այս դահ լի ճում բո լորս էլ հի-

շում ե նք, նոր քար տու ղա րը շատ նոր է:

 Ցա վում եմ, որ մեր կոն ֆե րան սին չի մաս նակ ցում Հա յաս տա նի 

ԿԿ-ի ա ռա ջին քար տու ղար ը նկ. Հա րու թյու նյա նը: Լավ կլի ներ, որ 

նա ժա մա նակ գտ ներ և գար հա մալ սա րան: Նա հա վա նա բար կլ սեր 

հա վա նու թյան խոս քե րը ո րոշ բնա գա վառ նե րում և Կենտ կո մի գոր ծու-

նե ու թյան սեպ տեմ բե րյան պլե նու մի մա սին: Հա վա նա բար կլ սեր նաև 

կշտամ բան քի խոս քեր, մաս նա վո րա պես՝ կադ րային քա ղա քա կա-

նության բնա գա վա ռում: 

Եր ևա նի քաղ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար ը նկ. Մի նաս բե կյա նի 

մա սին ա ռա ջին կար ծի քը կազ մե ցինք նրա հե ռուս տա տե սու թյամբ 

ու նե ցած ե լույ թից: Այն ծանր տպա վո րու թյուն թո ղեց: Դժ վար է հա-

մակրան քի խոս քեր ա սել այդ ե լույ թի մա սին կամ հա մա ձայնել հու լի-

սի 18-ի ՍՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան նիս տից հե տո 

քա ղա քային կո մի տե ի ոգ ևոր ված դիր քո րոշ ման հետ: Ստե փա նա կեր-

տից վե րա դառ նա լուց հե տո ը նկ. Մի նաս բե կյա նը շատ լա վա տե սո-

րեն նկա րագ րեց վի ճա կը Ղա րա բա ղում և հե տա գա գոր ծու նե ու թյան 
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ծրագ րե րը: Բայց… սկս վե ցին Շու շի ի ու Խո ջա լո ւի դեպ քե րը: Քա ղա-

քա կան ղե կա վա րը պետք է կա րո ղա նա կան խա տե սել եր ևույթ նե րը, 

մա նա վանդ Շու շի ի նը: Օ գոս տո սին ար դեն հայտ նի էր, որ, այս պես 

կոչ ված, փախս տա կան նե րը Շու շի ից չեն տե ղա փոխ վի: Բնա կան էր 

սպա սել հայե րի պա տաս խան ռե ակ ցի ան:

 Ճիշտ և նպա տա կաս լաց գոր ծու նե ու թյամբ հա վա նա բար հնա րա-

վոր լի ներ կան խե լ սեպ տեմ բե րյան դեպ քե րը:

 Մեր քա ղա քա կան լի դեր նե րը, ցա վոք, հա ճախ գտն վում են հա-

մա ժո ղովր դա կան շարժ ման դի տոր դի դե րում /լա վա գույն դեպ քում/: 

Կար ծես թե սպա սում են պայ թու նակ վի ճա կի ստեղծ մա նը, որ պես զի 

հայ տա րա րեն. զգույշ ե ղեք, այն կա րող է ու նե նալ չկան խա տես ված 

հետ ևանք: 

Իսկ ով պետք է կան խա տե սեր:

 Քա ղա քա կան լի դե րը հան դի սա վո րու թյուն նե րի ժա մա նակ նա խա-

գա հե լուց բա ցի պետք է կա րո ղա նա ղե կա վա րել հա մա ժո ղովր դա կան 

շար ժու մը և պետք է կրի պա տաս խա նատ վու թյուն:

 Պա տաս խա նատ վու թյուն չկա տա րած գոր ծի հա մար:

 Պա տաս խա նատ վու թյուն լսե լու հա մար:

 Մեր լի դեր նե րի լռու թյան ար դյուն քը չէր, որ կա տար վեց այն, ին չին 

ձգ տում է ին ու չէ ին հաս նում 70 տա րում հա կա սո վե տա կան բո լոր հե-

տա խու զու թյուն նե րը: Հա կա ռու սա կան տրա մադ րու թյուն ստեղծ վեց 

հայ ե րի տա սարդ նե րի և նույ նիսկ տա րեց մարդ կանց մոտ: 

Ով պետք է պա տաս խան տա…
 Մեր քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և մաս նա գետ նե րի լռու թյան ար-

դյուն քը չէր այն, որ պատ մա կան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հար-

ցա կա նի տակ դր վեց հայ ժո ղովր դի գո յու թյան հար ցը. Հա յաս տա նում 

ստեղծ վե ցին Ա տո մա կա յա նի, Սևա նի, Հրազ դա նի լեռ նա մե տա լուր-

գիա կան կոմ բի նա տի, Եր ևա նի պրոբ լեմ նե րը, և շա րու նակ վում են 

ստեղծ վել նո րե րը:

 Կար ծես թե պետք է գոհ լի նենք, որ Հա յաս տա նի ա տո մա կա յա նի 

ե րկ րորդ հեր թը չի կա ռուց վե լու, որ 1991 թվին դա դա րեց վե լու է ա ռա-

ջին հեր թի աշ խա տան քը: 

Իսկ ե թե, ա ստ ված չա նի, հան կարծ ա վե լի շուտ դա դա րի գոր ծե-

լուց: ՍՍՀՄ ԳԱ ա կա դե մի կոս /հան գու ցյալ/ Լի գա սո վի կար ծի քով հա-

ջորդ պայ թող ա տո մա կա յա նը կլի նի Հա յաս տա նի ա տո մա կա յա նը:
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 Կան նաև լա վա տե սա կան կար ծիք ներ. կդի մա նա: 

Ե կեք չհա վա տանք նո մենկ լա տու րային գիտ նա կան մաս նա գետ-

նե րի կար ծիք նե րին և մի ա սին պայ քա րենք Հա յաս տա նի ա տո մա կա-

յա նի աշ խա տանք նե րի ան հա պաղ դա դա րեց ման հա մար: 

Եկեք համաձայնվենք անցնել էլեկտրոէներգիայի խնայողության 

ամենախիստ, ամենախիստ ռեժիմին, միայն թե անհապաղ դադա-

րեցվի ատոմակայանի աշխատանքները:

Իսկ ով քեր է ին ժո ղովր դի գլ խին այդ փոր ձան քի հե ղի նակ նե րը։

Ս ևա նի պրոբ լե մի մա սին շատ ե նք խո սել, ի սկ ով քեր ստեղ ծե ցին 

այդ պրոբ լե մը կամ ով քեր նպաս տե ցին այդ պրոբ լե մի ստեղծ մա նը։

1948 թ. ՀՍՍՀ ԳԱ նա խա գա հու թյու նը հա վա նու թյուն տվեց Սևա նի 

ի ջեց ման նա խագ ծին։ Կար դա ցեք այդ օ րե րի թեր թե րը և կտես նենք, 

թե ի նչ ոգ ևո րու թյամբ է ին գիտ նա կա նե րի մի մա սը գո վում նա խա գի ծը 

/«Коммунист» թերթ, 1948 թ. նոյեմ բե րի 12, Վ. Համ բար ձու մյան. « Մեծ 

Հաղ թա նակ»/, կամ մյուս նե րը քն նա դա տում Ա վե տիք Ի սա հա կյա նին 

և Դե րե նիկ Դե միր ճյա նին նա խագ ծի դեմ ա ռար կե լու հա մար։ 

Ինչ քան տու ժեց Հայաս տա նը Հրազ դա նի լեռ նա քի մի ա կան կոմ բի-

նա տի ան հե ռա տես նա խագ ծի ի րա կա նա ցու մից և Մար մա րի կի ջրամ-

բա րի ձա խող ված շի նա րա րու թյու նից։ 

Իսկ հե ղի նակ նե րին և հո վա նա վո րող նե րին գո նե՞ դի տո ղու թյուն 

ար վեց։

 Պատ մու թյան սխալ նե րը ո ւղ ղե լը եր բեք ո ւշ չէ։

 Մենք գո հու նա կու թյամբ ըն դու նե ցինք Եր ևա նի հա մալ սա րա նի 

ռեկ տո րի 1988 թ. մայի սի 24-ի հրա մա նը, ո րով չե ղյալ հայ տա րար վեց 

1948 թ. հրա մա նը պրո ֆե սոր ներ Թախ տա ջյա նին, Չայ լա խյա նին և 

Տեր-Պո ղո սյա նին և դո ցենտ Պո ղո սյա նին աշ խա տան քից ա զատ ման 

մա սին, հա մա րե լով այն ան հիմն, ա նար դա րա ցի և հա մալ սա րա նին 

ան վայել։

ՀՍՍՀ ԳԱ լի դեր նե րը մո ռա ցել են գո նե հի մա նե րո ղու թյուն խնդ րեն 

ժո ղովր դից ի րենց, մեղմ ա սած, սխալ նե րի հա վա քա ծո ւի հա մար։

Գտ նում եմ, որ ժա մա նակն է, որ ա մեն մի քա ղա քա կան գոր ծիչ, լի-

դեր, գիտ նա կան հա շիվ տա ժո ղովր դին, ազ գին, տված վնա սի հա մար։

 Տե ռոր չեմ ա ռա ջար կում, բայց ժո ղո վուր դը թող ի մա նա ով ով է։ 

Ա ռա ջար կում եմ հան րա պե տա կան մա մու լում տպագ րել հոդ վա-

ծա շար « Հա յաս տա նի գո յա պահ պան ման հար ցե րը», նշե լով յու րա-
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քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում խնդ րի է ու թյու նը, լուծ ման հնա րա վոր 

տար բե րակ նե րը, պատ մու թյու նը։

 Մի հարց ևս. ՀՍՍՀ ԳԱ ան հե ռա տես ան գոր ծու թյան շնոր հիվ Հա-

յաս տա նը, նույ նիսկ Սո վե տա կան Մի ու թյան մասշ տա բով, գրա վում է 

վեր ջին տե ղե րից մե կը հու մա նի տար հե տա զո տու թյուն նե րում Է ՀՄ-ի 

օգ տա գործ ման բնա գա վա ռում։ ԳԱ հա մա կար գում չկա և չի նա խա-

տես վում ստեղ ծել գի տա կան ստո րա բա ժա նում, ո րը զբաղ վել է հայ-

կա կան մշա կույ թի, գրա կա նու թյան, ազ գագ րու թյան նմուշ նե րի մա սին 

ին ֆոր մա ցի ոն բան կի ստեղծ ման և մե քե նա յա կան մշակ ման հար ցե-

րով։ 

Ա ռա ջար կում եմ հա մալ սա րա նի ու սում նա կան հաշ վո ղա կան 

կենտ րո նի և  Հա յա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նի ու ժե-

րով ան հա պաղ սկ սե լու վե րը նշ ված աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը։

<....>

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 96-98։

Բ նա գիր։ Մե քե նա գիր:

№32

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻԴՈՑԵՆՏ 

ԲԱԲԿԵՆԱՐԱՐՔՑՅԱՆԻԵԼՈՒՅԹԸԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

13-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ

15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան

Ըն կեր ներ, ես ու զում եմ այս տեղ խո սել մի քա նի կար ևոր հար ցե րի 

շուր ջը:

 Հաշ վի առ նե լով Լեռ նային Ղա րա բա ղում և Ա դր բե ջա նի մյուս հա-

յաբնակ վայ րե րում հայ ժո ղովր դի կյան քին սպառ նա ցող մշ տա կան 

վտան գը, ո րի վկա յու թյուն ներն ե ն՝ 1988 թ. փետրվա րի 22-ին ա դր բե-

ջան ցի նե րի կող մից Լեռ նային Ղա րա բա ղի Աս կե րա նի շր ջա նի վրա 

կա տարված զին ված հար ձա կու մը, փետրվա րի 27-29-ին Սում գայիթ 

քա ղա քում կազ մա կերպ ված ցե ղաս պա նու թյու նը և սեպ տեմ բե րի 18-
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ին Խո ջա լու գյու ղում ա դր բե ջան ցի նե րի կազ մա կեր պած ա րյու նա լի 

պրովոկա ցի ան.

- հա մո զվե լով, որ այս ա մե նի հետ մեկ տեղ ա դր բե ջա նա կան իշ-

խա նու թյուն նե րը ծրագր ված կեր պով վի ժեց նում են ԽՄԿԿ Կենտ կո-

մի և ԽՍՀՄ Մինիստր նե րի խորհր դի՝ 1988 թ. մար տի 24-ի « Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի սո ցի ալ-տն տե սա կան զար գաց ման 

1988-1995 թթ. մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» ո րոշ ման ի րա կա նա ցու մը,

- ը նդ գծե լով, որ ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան 

1988 թ. հու լի սի 18-ի ո րո շու մը ոչ մի այն չի ե րաշ խա վո րում մար զի բնա-

կա նոն զար գա ցումն ու նրա բնակ չու թյան կյան քի ա պա հո վու թյու նը, 

այլ, ը նդ հա կա ռա կը, նպաս տում է ազ գա մի ջյան լար վա ծու թյան սր մա-

նը,

 - և նկա տի ու նե նա լով, որ Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհրդի 

1988 թ. նոյեմ բե րի 22-ին կա յա նա լիք նս տաշր ջա նի օ րա կարգ է 

մտցված «ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան 1988 թ. հու-

լի սի 18-ի ո րոշ ման կա տար ման ըն թաց քի մա սին» հար ցը, Հայ կա կան 

ԽՍՀ աշ խա տա վո րու թյու նը պա հան ջում է այդ նս տաշր ջա նում ըն դու-

նել հետ ևյալ ան հե տաձ գե լի ո րո շում նե րը.

1. Ել նե լով վե րը նշ ված հան գա մանք նե րից և ել նե լով Լեռ նային Ղա-

րա բա ղի հար ցին քա ղա քա կան լու ծում տա լու ան հրա ժեշ տու թյան գի-

տակ ցու մից, Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը կրկ նում է 1988 

թ. հու նի սի 15-ի իր ո րո շու մը՝ ևս մեկ ան գամ հա մա ձայ նու թյուն տա լով 

Հա յաս տա նի հետ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի վե րա մի-

ա վոր ման ա ռա ջար կին: Դի մե լով ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհրդին Հայ-

կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը ա ռա ջար կում է տվյալ հար ցում 

ա ռաջ նորդ վել ԽՍՀՄ սահ մա նադ րու թյան ա զատ ի նք նո րոշ մա նը վե-

րա բե րող 70-րդ հոդ վա ծով և սահ մա նադ րու թյան մեջ ը նդ գծել նշ ված 

հոդ վա ծի գե րա կա յու թյու նը ազ գային հա րա բե րու թյուն նե րը սահ մա-

նող մյուս բո լոր հոդ ված նե րի նկատ մամբ՝ որ պես լե նի նյան ազ գային 

քա ղա քա կա նու թյա նը և մի ջազ գային ի րա վուն քին հա մա պա տաս խա-

նող հիմ նա կան սկզ բունք:

2. Հայ կա կան ՍՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը պա հան ջում է չե ղյալ 

հա մա րել Կով կա սյան բյու րոյի 1921 թ. հու լի սի 5-ի ա նօ րի նա կան, ոչ 

սահ մա նադ րա կան ո րո շու մը, ո րի հի ման վրա Լեռ նային Ղա րա բա ղը 

բռ նակց վել է Ա դր բե ջա նի հան րա պե տու թյա նը, և դրա նով մե կընդ միշտ 
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խա փան վել հայ և ա դր բե ջան ցի ժո ղո վուրդ նե րի բա րիդ րա ցի ու թյու նը:

3. Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը ստեղ ծում է հա տուկ 

դե պու տա տա կան հանձ նա ժո ղով՝ քն նե լու և քա ղա քա կան գնա հա-

տա կան տա լու հա մար 1920-1988 թվա կան նե րին Լեռ նային Ղա րա-

բա ղում, Նա խիջ ևա նի Ի նք նա վար Հան րա պե տու թյու նում և Ա դր բե-

ջա նի մյուս հայ աբ նակ վայ րե րում ա դր բե ջա նա կան իշ խա նու թյուն-

նե րի կող մից հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ կի րառ ված սո ցի ա լա կան 

ճնշման, ազ գային խտ րա կա նու թյան, բռ նի տե ղա հա նու թյան, պատ-

մա կան հու շար ձան նե րի ո չն չաց ման և ֆի զի կա կան բնաջնջ ման քա-

ղա քա կա նու թյա նը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ՄԱԿ-ի 1948 թ.-ի հա-

մա ձայ նագ րով18 սահ ման ված ցե ղաս պա նու թյուն հաս կա ցու թյանը: 

Նշ ված հանձ նա ժո ղո վում ա ռանձ նաց վում է սում գայի թյան ե ղեռ նա-

գոր ծու թյու նը հե տաքն նող հա տուկ խումբ:

4. Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը, դի մե լով ԽՍՀՄ Գե-

րա գույն խորհր դին, պա հան ջում է քա ղա քա կան գնա հա տա կան տալ 

1988 թ. փետր վա րի 27-29-ին Սում գայիթ քա ղա քում հայ բնակ չու-

թյան նկատ մամբ կա տար ված ոճ րա գոր ծու թյան կազ մա կեր պիչ նե-

րին ու բուն ի րա գոր ծող նե րին և նրանց դա տա վա րու թյու նը որ պես խմ-

բային բան դի տիզ մի մեկ մի աս նա կան գործ, դնել ԽՍՀՄ Գե րա գույն 

դա տա րա նի ի րա վա սու թյան տակ: Մի ա ժա մա նակ Հայ կա կան ԽՍՀ 

Գե րա գույն խո րհուր դը ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դից պա հան ջում է 

ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ձեռ նար կել Ա դր բե ջա նի հայ բնակչության 

ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու ո ւղ ղու թյամբ:

5. Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը պաշ տո նա կան բո ղոք 

է հայտ նում մաս սա յա կան ին ֆոր մա ցի այի կենտ րո նա կան և Ա դր բե-

ջա նի հան րա պե տա կան օր գան նե րին՝ ղա րա բա ղյան հար ցի մի ա-

կող մա նի լու սա բան ման, պրո վո կա ցի ոն հրա պա րա կում նե րի, հայ ժո-

ղովր դի հաս ցե ին ո ւղղ ված վի րա վո րա կան ար տա հայ տու թյուն նե րի, 

զր պար տու թյուն նե րի և հե րյու րանք նե րի առ թիվ, և պա հան ջում է պա-

տաս խա նատ վու թյան կան չել ի րենց բա րո յա կան և մաս նա գի տա կան 

բարձ րու թյան վրա չգտն վող լրագ րող նե րին ու խմ բա գիր նե րին:

6. Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը, դի մե լով ԽՍՀՄ Գե րա-

գույն խորհր դին, պահան ջում է ԽՍՀՄ սահ մա նադ րու թյան մեջ կա-

տա րել հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ՝ հաշ վի առ նե լով հան-

րա պե տու թյան և Լեռ նային Ղա րա բա ղի աշ խա տա վո րու թյան ա ռա-
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ջար կու թյուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ազ գային հա րա բե րու թյուն-

նե րը սահ մա նող հոդ ված նե րի կա տա րե լա գործ մա նը:

7. ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը, հիմն վե լով ՄԱԿ-ի 1948 թ. հայտ-

նի հա մա ձայ նագ րի վրա, պաշ տո նա պես ճա նա չում է հայ ժո ղովր դի 

1915-1922 թթ. ցե ղաս պա նու թյու նը և ապ րի լի 24-ը հայ տա րա րում է 

Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի օր, այն հա մա րե լով ոչ աշ խա տան-

քային:

ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը դի մում է ԽՍՀՄ Գե րա գույն 

խորհրդին, պա հան ջե լով, որ նա պաշ տո նա պես ճա նա չի հայ ժո-

ղովրդի 1915-1922 թթ. ցե ղաս պա նու թյու նը:

8. ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը նշում է, որ ժո ղովր դի ու հան-

րա պե տու թյան հա մար կար ևո րա գույն հար ցե րը վճ ռում է հա մա ժո-

ղովրդա կան հան րաք վեն:

 Հան րաք վեն ան ցկաց վում է ոչ մի այն հան րա պե տու թյան Գե րա-

գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ, այլև ը նտ րող-

նե րի տա սը տո կո սի պա հան ջով: Հան րաք վե ի ար դյունք նե րը հրա պա-

րակ վում են, ո րից հե տո նա ստա նում է օ րեն քի ո ւժ:

9. Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհր դի նս տաշր ջա նը չի հաս-

տա տում « ժողովների, մի տինգ նե րի, փո ղո ցային եր թե րի ու ցույ ցե րի 

մա սին ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան ո րո շու մը, քա նի 

որ այն հաշ վի չի ա ռել հան րա պե տու թյան ներ կա ի րա վի ճա կից բխող 

պայ ման նե րը, չի դր վել հա մա ժո ղովր դա կան քն նարկ ման և ԽՍՀՄ 

Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան նույ նա տիպ ո րոշ ման մե քե-

նա յա կան պատ ճե նա հա նումն է: Նս տաշր ջա նը Գե րա գույն խորհր դի 

նա խա գա հու թյա նը հանձ նա րա րում է ստեղ ծել ո րոշ ման նոր նա խա-

գիծ, ո րը կա պա հո վի աշ խա տա վոր նե րի՝ սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ-

խա վոր ված ի րա վունք նե րը, հաշ վի կառ նի մեր հան րա պե տու թյան 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հա մա ժո ղովր դա կան քն նար կման դր վե-

լուց հե տո այն օ րեն քի ո ւժ կս տա նա:

10. ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը, քն նար կե լով ԽՍՀՄ Գե րա-

գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան՝ 1988 թ. հու լի սի 28-ի « Հա սա րա կա-

կան կար գը պահ պա նե լիս ԽՍՀՄ ներ քին գոր ծե րի մի նիստ րու թյան 

ներ քին զոր քե րի պար տա կա նու թյուն նե րի և ի րա վունք նե րի մա սին» 

նո. 505 հրա մա նա գի րը, գտ նում է, որ այն ա կն հայ տո րեն պա րու նա-

կում է հա կա սահ մա նադ րա կան ու հա կա դե մոկ րա տա կան դրույթ ներ, 
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ո րոնք սահ մա նա փա կում են հան րա պե տու թյան սու վե րե նու թյու նը և 

ոտ նա հա րում նրա քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րը: Ել նե լով նշ վա-

ծից, ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը այդ հրա մա նագ րի գոր ծադ րու մը 

հան րա պե տու թյան տա րած քում հա մա րում է ա նըն դու նե լի և միջ նոր-

դում է ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի ա ռջև՝ վե րա նայե լու հա կա սահ մա-

նադրա կան այդ հրա մա նա գի րը:

 Կոն ֆե րան սը պա հան ջում է Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհրդի 

1988 թ. նոյեմ բե րի 22-ի նս տաշր ջա նի ըն թա ցքի լի ա կա տար հրա պա-

րա կայ նու թյան ա պա հո վում ռա դի ո հե ռուս տա տե սային ո ւղ ղա կի հա-

ղոր դում նե րի մի ջո ցով:

  ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 103-105։

Բ նա գիր։ Մե քե նա գիր:

№33

ԵՊՀԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՀԱՇՎԵՏՈՒ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ13-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄՌԵԿՏՈՐՍԵՐԳԵՅ

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻԵԼՈՒՅԹԻԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան

 Կոն ֆե րան սում եզ րա փա կիչ ե լույ թով հան դես ե կավ հա մալ սա րա-

նի ռեկ տոր, ՀՍՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս Ս. Համ բար ձու մյա նը։ Նա պատ-

գա մա վոր նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րեց մի շարք կար ևոր խն դիր նե-

րի վրա, ը նդ գծեց հատ կա պես այն հար ցե րը, ո րոնք վե րա բե րում է ին 

բարձ րա գույն դպ րո ցի վե րա կա ռուց մա նը և հան րա պե տու թյան հա-

սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քին։ 

Ա կա դե մի կոս Ս. Համ բար ձու մյա նը, խո սե լով բարձ րա գույն դպ րո-

ցի կա ռա վար ման խն դիր նե րի մա սին, ան դրա դար ձավ Եր ևա նի պե-

տա կան հա մալ սա րա նի ու սում նա գի տա կան աշ խա տանք նե րին։ Նա 

նշեց, որ Եր ևա նի հա մալ սա րա նը ևս Մոսկ վայի հա մալ սա րա նի օ րի-

նա կով կա րող է ստեղ ծել և ու նե նալ իր ծրագ րե րը և դա սագր քե րը։ Ար-

դեն ժա մա նակն է, ը նդ գծեց նա, որ մենք լուրջ աշ խա տանք տա նենք 

այդ ո ւղ ղու թյամբ։ Եր ևա նի հա մալ սա րա նը, լի նե լով Մի ու թյան ա ռա-



124

ջա տար հա մալ սա րան նե րից մե կը, պետք է ու նե նա իր սե փա կան ու-

սում նա կան պլան նե րը, ծրագ րերն ու դա սագր քե րը։ Մենք դա սագր քեր 

և ու սում նա կան ձեռ նարկ ներ կա րող ե նք ստեղ ծել ոչ մի այն մաս նա-

գի տա կան ա ռար կանե րի գծով, այլև հա սա րա կա գի տա կան դա սըն-

թաց նե րի ո ւղ ղու թյամբ։ Այս աշ խա տանք նե րում մեզ ոչ ոք չի կա րող 

խան գա րել։ Հա ճախ ֆա կուլ տետ նե րից ու ամ բի ոն նե րից լս վում են 

կար ծիք ներ, որ ծրագ րեր ու դա սագր քեր ստեղծ վում են մի այն Մոսկ-

վայի ցու ցում նե րով։ Ես այս տեղ հա վաս տի աց նում եմ, որ Մոսկ վայի 

ցու ցում նե րը եր բեք չեն կա րող մեզ ար գե լել ստեղ ծե լու և ու նե նա լու 

մայ րե նի լեզ վով մեր սե փա կան ծրագ րերն ու դա սագր քե րը։ Պար զա-

պես մեր գիտ նա կան ներն այս ո ւղ ղու թյամբ քիչ աշ խա տանք ներ են 

կա տա րում։ Մենք պետք է լուրջ կեր պով մտա ծենք այդ ո ւղ ղու թյամբ և 

հաղ թա հա րենք մեր ա ռջև ծա ռա ցած դժ վա րու թյուն նե րը։

 Մյուս խն դիր նե րը, ո րոնց շուրջ հան գա մա նո րեն խո սեց Ս. Համ-

բար ձու մյա նը, վե րա բե րում է ին Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար 

Մար զի և նրա շուր ջը ծա վալ ված ի րա դար ձու թյուն նե րին, ի նչ պես նաև 

սում գայի թյան ոճ րա գոր ծու թյուն նե րին։ Ե լույթ ու նե ցո ղը նշեց, որ Ար-

ցա խյան շարժ ման ըն թաց քում, դեռևս մարտ ամ սին, թույլ է տր վել մի 

մեծ քա ղա քա կան սխալ, ո րի ո ւղ ղու մը եր բեք էլ ո ւշ չէ։ 

Ո րոշ ան հե ռա տես ղե կա վար մար դիկ այդ շար ժու մը ո րա կե ցին 

այլ կերպ, ո րը սկզ բուն քո րեն հիմ քից սխալ է ր։ Այ նու հետև այդ սխալ 

տե սա կե տը ար մա տա վոր վեց ու տա րած վեց, և այն մինչև այ սօր չի 

ո ւղղվել։ 

Երկ րորդ խո շոր սխա լը թույլ տր վեց Սում գայի թի դեպ քե րի գնա-

հատ ման կա պակ ցու թյամբ։ Սում գայի թը բո լո րո վին նոր եր ևույթ է, 

մեր հա սա րա կար գի կող մից չըն դուն ված եր ևույթ։ Այն պետք է լր ջո րեն 

վեր լուծ վեր ու ստա նար իր ար ժա նի քա ղա քա կան գնա հա տա կա նը, 

մի բան, ո րը ժա մա նա կին չար վեց։ Սա կայն այժմ էլ ո ւշ չէ խո րա մուխ 

լի նե լու այդ հար ցե րի մեջ և տա լու դրանց ճիշտ գնա հա տա կան նե րը։

 Մատ նանշ ված այդ եր կու սխալ նե րը պետք է ո ւղղ վեն, և դրանց 

հան ցա գործ ներն ու մե ղա վոր նե րը ստա նան ի րենց ար ժա նի պա տի ժը։ 

Սրանք լուրջ պրոբ լեմ ներ են, որ սպա սում են լուծ ման։

 Մյուս հար ցը, ո րի շուրջ խո սեց Ս. Համ բար ձու մյա նը, վե րա բե րում 

էր Եր ևա նում ի նն ա միս շա րու նակ տե ղի ու նե ցող ժո ղով նե րին ու ցույ-

ցե րին։ Նա կար ծիք հայտ նեց, որ ժո ղով նե րով ու ցույ ցե րով այդ պի սի 
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խն դիր ներ չպետք է լուծ վեն։ Դրանք քա ղա քա կան նշա նա կու թյուն ու-

նե ցող կար ևոր հար ցեր են, ո րոնց շուր ջը պետք է ստեղծ վեն գի տա կան 

լուրջ աշ խա տանք ներ և տպագր վեն։ Այս ամ բողջ շար ժումն ու քա ղա-

քա կա նու թյու նը թեթև ու ան ցո ղիկ հար ցեր չեն։ Դրանք հայ ժո ղովրդի 

ար դա րա ցի պա հանջ ներ են, ո րոնք ան պայ ման պետք է ստա նան 

ի րենց դրա կան լու ծու մը։ 

Այդ բո լոր հար ցադ րում նե րը մեր գիտ նա կան նե րի կող մից պետք է 

վեր լուծ վեն, դառ նան կուռ պատ մու թյուն և հանձն վեն մեր սե րունդ նե-

րին։ Ես կար ծում եմ,- ա սաց ե լույթ ու նե ցո ղը,- որ այս հար ցե րը պետք է 

գտն վեն մեր ու շադ րու թյան կենտ րո նում։ Դրա հետ մեկ տեղ մեր ա մե-

նօ րյա ու սում նա կան գոր ծը ևս պետք է կա րո ղա նանք ա ռաջ տա նել։ 

Այ սօր մեր ու սա նող նե րը ու զում են, որ ի րենց հա մախմ բենք, խե լա ցի 

կեր պով ա ռաջ նոր դենք նրանց, լավ կազ մա կեր պենք մեր հա մալ սա-

րա նա կան գոր ծե րը։ 

Ես կար ծում եմ, որ մենք ա մեն ի նչ պետք է ա նենք մեր ա ռջև դր ված 

այս խն դի րը ժա մա նա կին և ճիշտ լու ծել կա րո ղա նա լու հա մար։

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 126-127։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№ 34
ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ13-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻՆՈՅԵՄԲԵՐԻ

15-ԻՆԻՍՏԻԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

1988 թ. 

Երևան

 Կոն ֆե րան սը ո րո շեց ձայն տալ Հա յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի 

քար տու ղար ը նկ. Գ. Գա լո յա նին և դրա նով սահ մա նա փա կել ե լույթ-

նե րը։

 Ձայ նը տր վում է ՀԿԿ Կենտ կո մի քար տու ղար Գ. Գա լո յա նին։ Նա 

իր ե լույ թում ներ կա յաց րեց Հան րա պե տու թյու նում ստեղծ ված ի րա վի-

ճա կը, ան դրա դար ձավ կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյա նը հու զող 

խն դիր նե րին, խո սեց ԼՂԻՄ-ի և Սում գայի թի ոճ րա գոր ծու թյան խնդիր-

նե րի շուր ջը, ներ կա յաց րեց այն ծրագ րերն ու ա նե լիք նե րը, ո րոնք ծա-
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ռա ցած են հան րա պե տու թյան ղե կա վար մար մին նե րի, կու սակ ցա կան 

ու հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ռջև։

 Զե կուց ման քն նար կու մից հե տո կոն ֆե րան սը ան ցավ ո րոշ ման նա-

խագ ծի ու բա նաձ ևե րի քն նարկ մա նը։ 

Ա ռա ջար կու թյուն ե ղավ հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի 

կա տա րած աշ խա տան քը գնա հա տել բա վա րար։

Ք վե արկ վեց այդ ա ռա ջար կու թյու նը և ան ցավ ձայ նե րի մե ծա մաս-

նու թյամբ (դեմ՝ 3 հո գի, ձեռն պահ՝ 7 հո գի)։ 

Այ նու հետև կոն ֆե րան սի քն նարկ մա նը ներ կա յաց վե ցին ո րոշ ման 

նա խա գիծն ու ե րեք բա նաձ ևե րը՝ նվիր ված ՍՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյա-

նը, Սում գայի թի ոճ րա գոր ծու թյան դա տա պարտ մա նը և ԼՂԻՄ-ի դրու-

թյա նը։

 Հի շյալ ո րոշ ման նա խա գիծն ու բա նաձ ևե րը կց վում են ա ր ձա-

նագրու թյա նը։

 Կոն ֆե րան սը մի ա ձայն ո րո շեց դրանք ըն դու նել որ պես հիմք։ 

Ա ռա ջար կու թյուն ե ղավ ո րոշ ման նա խագ ծի և բա նա ձևե րի առ թիվ 

ե ղած ա ռա ջար կու թյուն ներն ու դի տո ղու թյուն նե րը գրա վոր ներ կա-

յաց նել կոն ֆե րան սի խմ բագ րա կան հանձ նա ժո ղո վին։

Ք վե արկ վեց այդ ա ռա ջար կու թյունն ու ան ցավ մի ա ձայն։

 Կոն ֆե րան սի ա ռա ջին օր վա աշ խա տանք նե րը ա վարտ վե ցին։

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 128-129, 137։

Բ նա գիր։ Ձե ռա գիր։

№ 35
ՈՐՈՇՈՒՄ

ՍՍՀՄՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎ

ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐԻԵՎԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ

ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔԻՆԱԽԱԳԾԵՐԻՄԱՍԻՆ19

15 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան

 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կոն ֆե րան սը, քն նար կե լով 

ՍՍՀՄ սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րը և ո ւղ ղում նե րը, ի նչ պես 
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նաև ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի ը նտ րու թյան օ րեն քի նա խա-

գի ծը, գտ նում է, որ այն պի սի կար ևո րա գույն փաս տաթղ թի ըն դու նու մը, 

ի նչ պի սին մեր պե տու թյան հիմ նա կան օ րենքն է, պա հան ջում է ա ռն-

վա զն մի քա նի ա միս ժա մա նակ և ձեռն պա հու թյուն հապ ճեպ, մինչև 

վերջ չկշ ռա դատ ված ո րո շում նե րից: Սահ մա նադ րու թյան մի ա ռան ձին 

հատ վա ծի կար ճա ժամ կետ և ա ռան ձին քն նար կու մը գործ նա կա նում ի 

չիք է դարձ նում գործ նա կան ո ւղ ղում ներ և լրա ցում ներ մտց նե լու հնա-

րա վո րու թյու նը։

 Կոն ֆե րան սը գտ նում է, որ հա մա ժո ղովր դա կան քն նարկ ման 

ներ կա յաց ված ո ւղ ղում նե րում և փո փո խու թյուն նե րում տեղ են գտել 

դրույթ ներ, ո րոնք ո րո շա կի ո րեն նպա տակ ու նեն սահ մա նա փա կե լու 

մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի սու վե րե նու թյու նը և բնավ չեն 

բխում ՍՄԿԿ Կենտ կո մի 1985 թ. ապ րի լյան պլե նու մում հռ չակ ված և 

ՍՄԿԿ 27-րդ հա մա գու մա րի կող մից հաս տատ ված ստ րա տե գի այից։

 Կոն ֆե րան սը ո րո շա կի ո րեն իր բա ցա սա կան վե րա բեր մունքն է ար-

տա հայ տում բազ մաս տի ճան ը նտ րա կան հա մա կար գի ա ռա ջադր մա-

նը ՍՍՀՄ պե տա կան իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մարմ նում՝ ՍՍՀՄ 

ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի հա մա գու մա րում կու սակ ցա կան և 

հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին 750 պատ գա մա վո րի տեղ 

հատ կաց նե լը գնա հա տում է որ պես հա կա դե մոկ րա տա կան քայլ և հե-

ռա ցում ո ւղ ղա կի ը նտ րա կան ի րա վուն քից։ Ը նտ րա կան նոր կար գը 

մաս նա վո րա պես նե ղաց նում է մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի 

սու վե րե նու թյու նը, ո րը ան հա րիր է ՍՍՀՄ-ի ստեղծ ման սկզ բունք նե-

րին։

 Կոն ֆե րան սը ոչ մի այն հա մա րում է չհիմ նա վոր ված, այլև վտան-

գա վոր լի ա զո րու թյուն նե րի մեծ ծա վա լի կենտ րո նա ցու մը ՍՍՀՄ Գե-

րա գույն սո վե տի նա խա գա հի ձեռ քում, ո րը պա րարտ հող կա րող է 

ստեղ ծել ան հա տի պաշ տա մուն քի վե րածն ման հա մար և հա կա սում է 

ան հա տի պաշ տա մուն քի դեմ գործ նա կան ի րա վա կան խոչըն դոտ ներ 

սահ մա նե լու վե րա բե րյալ կու սակ ցու թյան 19-րդ հա մա մի ու թե նա կան 

կոն ֆե րան սի պա հան ջին։

 Կոն ֆե րան սը գտ նում է, որ դա տա րան նե րի փաս տա կան ան կա-

խու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ դա տա վոր նե րը 

ը նտր վեն ժո ղովր դի սու վե րեն իշ խա նու թյու նը ի րա կա նաց նող գե րա-

գույն սո վետ նե րի կամ էլ ան մի ջա կա նո րեն ժո ղովր դի կող մից։ 
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Ել նե լով վե րո հի շյա լից, կոն ֆե րան սը գտ նում է, որ ներ կա վի ճա կով 

սահ մա նադ րու թյան ո ւղ ղում նե րի և փոփ ոխու թյուն նե րի քն նար կու մը 

պետք է հա նել ՍՍՀՄ Գե րա գույն սո վե տի նս տաշր ջա նի օ րա կար գից, 

հա մա ժո ղովր դա կան քն նարկման ներ կա յաց նե լով սահ մա նադ րու-

թյան ո ւղ ղում նե րի և փո փո խու թյուն նե րի նա խա գի ծը ամ բող ջու թյամբ։

 Կոն ֆե րան սը պա հան ջում է, որ ՀՍՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը իր 

ա ռա ջի կա նս տաշր ջա նում օգ տա գոր ծի սահ մա նադ րա կան բո լոր մի-

ջոց նե րը, հան րա պե տու թյան սու վե րեն ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու 

հա մար։

 Հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյու նը ո րո շում է ան-

հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հրա վի րել ար տա հերթ և ար տա կարգ կոն-

ֆե րանս կամ ը նդ հա նուր ժո ղով՝ քն նար կե լու հա մար սահ մա նադ րու-

թյան հետ կապ ված հար ցե րը։

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 135-136։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№ 36
РЕЗОЛЮЦИЯ

Конференции первичной партийной организации
Ереванского государственного университета

от 15 ноября 1988 г.

О необходимости общей политико-правовой оценки заранее 
спланированных и организованных погромов армян в г. Сумгаи-
те Азербайджанской ССР 27-29 февраля 1988 г. и осуждения его 

организаторов и участников в соответствии с принципами соци-
алистической законности

Грубые нарушения со стороны средств массовой информации 
принципа гласности, составляющего краеугольный камень стратеги-
ческого курса КПСС на революционное обновление общественной и 
государственной жизни страны, фактически лишило общественность 
возможности иметь целостное и истинное представление о массо-
вых убийствах, изнасилованиях и других злодеяниях, совершенных 
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в отношении лиц армянской национальности в азербайджанском г. 
Сумгаите 27-29 февраля 1988 г., и тем самым дать правильную поли-
тико-правовую и нравственную оценку этих злодеяний.

Трудящиеся Советской Армении и Нагорного Карабаха, весь ар-
мянский народ с первого же дня, когда стало известно о сумгаитских 
злодеяниях, с тысячами просбь обращялись в компетентные партий-
ные и государственные органы, требуя расследования этого единого 
массового злодеяния в целостном виде, а после завершения предва-
рительного следствия согласно п. I ст. 27 Закона о Верховном Суде 
СССР взять это дело в производство Верховного Суда СССР в каче-
стве суда первой инстанции, рассмотреть его и вынести справедливый 
приговор в отношении всех виновных лиц от имени нашего много-
национального государства – Союза Советских Социалистических 
Республик.

Однако справедливые требования народа были удовлетворены 
лишь частично. Более того, грубо нарушая закон, единое уголовное 
дело о массовых злодеяниях в Сумгаите искусственно было расчлене-
но на отдельные, а на самом деле органически связанные части, став-
шие предметом судебного разбирательства как в Верховном Суде Аз. 
ССР, так и в некоторых областных судах РСФСР и в Верховном Суде 
СССР. При этом судебное разбирательство этих дел ведется в услови-
ях полугластности, осужденной нашей партией.

Обвинительное заключение, оглашенное на выездном заседании 
Рязанского областного Суда в гор. Сумгаите, а также на заседании 
Верховного Суда СССР однозначно свидетельствует, искуственное 
расчленение единого уголовного дела о сумгаитских злодеяниях сво-
дит на нет осуществление имеющей важное политико-правовое зна-
чение задачи – вскрыть истинные причины этого преступления, выя-
вить их истинных организаторов -, а также лишает обшественность 
возможности иметь целостное представление и дать общую полити-
ко-правовую и нравственную оценку этому единому факту массовых 
злодеяний.

Между тем стоит только ознакомиться с обвинительным заклю-
чением по уголовному делу № 18/60232-88 по обвинению Ахмедова 
Ахмед Имани-оглы, Исмаилова Ильгам Азат-оглы и Джафарова Явар 
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Гияс-оглы, которое в настоящее время рассматривается в Верховном 
Суде СССР, чтобы стало очевидным, что мы имеем дело с незаконным 
расчленением уголовного дела о едином массовом злодеянии. Такое 
расчленение может преследовать только одну цель – скрыть истинных 
организаторов этого преступления и создать непреодолимые 
препятствия на пути раскрытия причин его порождающих, лишить 
общественность всякой возможности иметь целостное преставление 
и дать общую политико-правовую оценку этому злодеянию.

Из обвинительного заключения становится очевидным, что  
1 марта 1988 г. Прокуратура союза ССР приняла в свое производство 
единое уголовное дело о Сумгаитских злодеяниях /с. 1/. Между тем, 
как указано в обвинительном заключении, «В связи с большим объе-
мом следственных материалов, большим количеством лиц, участво-
вавших в массовых беспорядках, уголовное дело разделяетя на ряд 
самостоятельных производств.» /с. 2/.

В частности, 24 июня 1988 г. в отдельное производство выделе-
но уголовное дело в отношении Ахмедова, Исмаилова и Джафарова. 
Таким образом, до 24 июня 1988 г. расследование велось по единому 
уголовному делу. Мотивировка, нашедшая место в обвинительном за-
ключении, никак не может служить законным основанием для искус-
ственного расчленения единого уголовного дела.

 Как показывает ход судебного процесса, такое искусственное рас-
членение создает непреодолимые трудности в процессе разбиратель-
ства, ибо одни и те же свидетели одновременно вынуждены давать по-
казания в различных судебных инстанциях по различным эпизодам, а 
подсудимые, совершившие также другие преступления должны быть 
осуждены несколько раз. При этом также выступать в качестве свиде-
телей по другим эпизодам единного преступления.

Во всем обвинительном заключении объективно отражен и мно-
гократно зафиксирован главный мотив совершенного массового зло-
деяния, который в виде призывов и лозунгов непрерывно звучал на 
протяжении всего процесса этого длившегося преступления. Этими 
призывами и лозунгами были: «Смерть армянам!» /с. 11/, «Да здав-
ствует Азербайджан, долой армян!» /с. 14/, «Мусульмане, укажите 
квартиры армян!» /с. 15/, «Смерть армянам, армяне здесь жить не 
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будут, им здесь места нет!» /с. 17/, «Мусульмане, если здесь есть ар-
мяне – покажите, мы их убьем, мы должны мстить армянам!» /с. 19/, 
«Мы должны убивать армян, а тех, кто их будет прятать, тоже будем 
убивать!» /с. 20/, «Если сами не убиваете армян, то покажите нам, где 
они живут, мы их сами убьем!» /там же/, «Смотрите, как мы убиваем 
армян, их всех надо убивать!» /с. 22/, см. Также стр. стр. 49, 56, 59, 61, 
65, 68, 69, 71 и др. обвинительного заключения.

Несмотря на исключительную очевидность главного мотива, со-
вершенных убийств, изнасилований и других злодеяний в отношении 
лиц армянской национальности, следователь по особо важным делам 
при Генеральном прокуроре СССР, ст. советник юстиции В. С. Галкин 
в составленном им обвинительном заключении, утвержденном проку-
рором Азербайджанской ССР, государственным советником юстиции 
2-го класса А. И. Исмаиловым, более 80-ти раз совершенно необосно-
ванно и искусственно повторяет выражение «убийство, совершеннoe 
из хулиганских побуждений», создавая тем самым иллюзию о хули-
ганствующей толпе как о субъекте совершëнных злодеяний.

Да и в самом судебном процессе в Верховном Суде СССР неодно-
кратно становилось для всех очевидным, что злодеяния, совершен-
ные в Сумгаите, носили организованный, спланированный, характер 
/см. свидетельские показания Азимова, Ильясова, Такмазова и др./. 
По этому поводу в справке Прокуратуры СССР указывается, что рас-
следование первоначально выдвинуло версию об организованном и 
заранее спланированном характере преступлений в Сумгаите. Однако 
в дальней шем это не подтвердилось. Такое заключение Прокуратуры 
начисто противоречит установленным на суде доказательствам. Сле-
дует только ознакомиться с показаниями начальника ЖЭКа, накануне 
советовавшего армянам не покидать город и оставаться в квартирах, 
ибо покинувшие город армяне спаслись бы; начальника городского 
отделения телефон ного узла, давшего распоряжение отключить теле-
фоны в квартирах армян; с фактом предварительного заводского изго-
товления прутьев с острыми концами, накоплением огромного коли-
чества булыжников у армянских кварталов, преступным поведением 
милиции гор. Сумгаита, а такие «Скорой помощи», нейтральным по-
ведением армейских подразде лений в период погромов.
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Немаловажное значение имеет также распоряжение официального 
представителя ЦК КП Азербайджана Ф. Ганибаева о массовом 
уничтожении следов /мебели, домашней утвари, вещей и др./ на 
следующий же день после совершения преступления.

Нет сомнений, что игнорирование заранее организованного 
и спланированного характера совершенных злодеяний вместе с 
искусственным расчленением уголовного дела преследует только 
одну цель - создать непреодолимые препятствия на пути раскрытия 
высокопоставленных организаторов этого массового злодеяния.

Однако анализ обвинительного заключения и других материалов 
судебного процесса по отдельным расчлененным кускам приводит 
к однозначному выводу, что в лице сумгаитских злодеяний мы 
имеем дело с кровавым геноцидом армян лицами азербайджанской 
национальности.

Общеизвестно, что Президиум Верховного Совета СССР 3 мая 
1954 г. официально ратифицировал международную Конвенцию 
от 5 декабря 1948 г. «О предупреждении преступления геноцида и 
наказания за него» /см. Ведомости Верховного Совета СССР, 1954,  
№ 12, ст. 244/.

Согласно ст. 2 этой Конвенции «под геноцидом понимаются 
следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, 
полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу как таковую:

а/ убийство членов этой группы:
в/ причинение серьезных телесных повреждений членам этой 

группы».
Ст. 3 Конвенции устанавливает, что наказуемыми являются 

следующие деяния:
« а/ геноцид; 
 в/ заговор с целью совершения геноцида;
с/ прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида;
d/ покушение на совершение геноцида;
е/ соучастие в геноциде».
Согласно ст. 4 этой Конвенции: «Лица, совершающие геноцид 

или какие-либо другие из перечисленных в ст. 3 деяний, подлежат 
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наказанию независимо от того, являются ли они ответственными 
по конституции правителями, должностными лицами или частными 
лицами».

Ст. 5 обязывает государства, ратифицировавшие Конвенцию, 
«провести необходимое законодательство, каждое в соответствии со 
своей конституционной процедурой, и в частности предусмотреть 
эффективные меры наказания лиц, виновных в совершении геноцида 
или других упомянутых в ст. 3 преступлений» /см.: Международное 
право в документах.- М., Юрид. лит., 1982, с. 336/.

Тот факт, что Президиум Верховного Совета СССР, ратифицируя 
в 1954 г. эту Конвенцию, не выполнил требование ее 5-ой статьи и не 
привел наше внутригосударственное законодательство, и в частности 
уголовное законодательство в соответствие с требованиями этой 
Конвенции, никак не может служить препятствием для общей 
политико-правовой оценки сумгаитских злодеяний, совершенных 
под общим лозунгом «Смерть армянам», в качестве геноцида 
армян лицами азербайджанской национальности, что полностью 
соответствует требованиям вышеупомянутой Конвенции. Как видно 
из текста Конвенции, для этого нет необходимости официального 
признания факта геноцида со стороны конституционных органов 
Азербайджана.

Нет сомнений, что в лице массового кровавого злодеяния, 
совершенного в гор. Сумгаите Аз. ССР 27-29 февраля 1988 г., мы 
имеем дело с геноцидом армян, который своей целью, методами и 
способами осуществления совершенно аналогичен геноциду армян, 
совершенному в Западной Армении турками в 1915 году, а также 
геноцидов армян, совершенных в 20-е годы в Баку, Нахичеване и 
Шуше мусаватистами; если и отличается то только своим размахом.

Исходя из требований неуклонного осуществления стратегического 
курса КПСС на революционную перестройку общественной и 
государственной жизни нашей страны, необходимо:

1. Осудить искусственное расчленение единого уголовного дела о 
геноциде армян в азербайджанском городе Сумгаите, совершенного 
27-29 февраля 1988 г., и попытку представить государственных 
преступников в качестве лиц, совершающих убийства, изнасилования 



134

и др. злодеяния из хулиганских побуждений.
2. Аннулировать все судебные приговоры, вынесенные до сих 

пор по отдельным искусственно расчлененным производствам как 
Верховным Судом Аз. ССР, так и другими судебными инстанциями 
и восстановить предварительное расследование этого единого дела.

3. Поставить задачу перед Прокуратурой СССР в ходе 
предварительного расследования осуществить все следственные меры 
для полного установления организаторов и всех участников геноцида 
армян в Сумгаите и разработать действенные меры для выяснения 
причин совершенного злодеяния.

4. Поднять вопрос перед ЦК КПСС и Президиумом Верховного 
Совета СССР в полном соответствии с международной Конвенцией 
о геноциде, ратифицированной СССР в 1954 году, дать общую 
политико-правовую оценку геноциду армян, совершенному лицами 
азербайджанской национальности в гор. Сумгаите.

5. Поднять вопрос перед Верховным Судом СССР после 
завершения предварительного следствия взять в свое производство 
единое уголовное дело о сумгаитских злодеяниях и обратить особое 
внимание на выявление его причин, разоблачение и привлечение 
к справедливому наказанию организаторов и руководителей этого 
злодеяния.

6. Просить ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР 
принять действенные меры по обеспечению гласности всего судебного 
процесса по этому делу.

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 174-180։

Բ նա գիր։ Մե քե նա գիր։
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№ 37
РЕЗОЛЮЦИЯ

Конференции первичной партийной организации
Ереванского государственного университета

от 15 ноября 1988 г. 

О необходимости привлечения к партийной и государственной, 
ответственности бывших соратников  Г.  Алиева20 и  Багирова21, 

входивших в состав руководства Азербайджанской ССР и 
допустивших крупные ошибки в проведении национальной 

политики в отношении Нагорного Карабаха, а также лиц 
армянской национальности, проживающих в других местностях 

Азербайджана, приведших к трагическим последствиям и 
обострению межнациональных отношений

В резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции  
«О межнациональных отношениях» отмечается, что «динамизм, 
присущий начальному этапу формирования многонационального 
государства Советов, был существенно утрачен и подорван отходом 
от ленинских принципов национальной политики, нарушениями 
законности в период культа личности, идеологией и психологией 
застоя «Материалы XIX Всесоюзной Конференции КПСС. 28 июня- 
1 июля 1988г. – Политиздат, 1988, с. 134/. В резолюции подчеркивается, 
что «негативные явления, которые накапливались десятилетиями, 
долгое время игнорировались, загонялись внутрь, не получали 
должной партийной оценки. Перестройка, демократизация и гласность 
обнажили эти явления и в то же время создали необходимые условия 
для их демократического преодоления» /там же, с.135/.

Во исполнение резолюции XIX Всесоюзной партийной 
конференции 12 ноября 1988 г. ЦК КПСС рассмотрел вопрос о 
подготовке к Пленуму ЦК «О совершенствовании межнациональных 
отношений в СССР», который состоится в середине 1989 г. В этом 
постановлении «ЦК КПСС считает подготовку к предстоящему 
Пленуму ЦК важнейшим делом всех партийных комитетов и 
организаций, каждого коммуниста». Ставится задача, «...извлекая 
уроки из прошлого, поднять всю работу по совершенствованию 
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межнациональных отношений на новый уровень, выработать 
эффективные меры по осуществлению на современном этапе 
ленинской национальной политики!».

Нет сомнений, в ходе подготовки этого исторического Пленума 
ЦК КПСС следует в духе перестройки, демократизации и гласности 
выявить и дать принципиальную оценку всем недостаткам и 
упущениям, допущенным в области межнациональных отношений.

Одним из острых углов этих отношений является оставшееся 
наследие от прошлого – проблема Нагорного Карабаха. Как 
было отмечено в интервью зам. зав. отделом ЦК КПСС В. А. 
Михайлова корреспонденту еженедельника «Аргументы и факты», 
в деле обострения проблемы Нагорного Карабаха персональную 
ответственность несут бывшие руководители ЦК Компартии 
Азербайджана и лично Г. Алиев и Багиров.

В постановлении Президиума Верховного Совета СССР от 18 
июля 1988 г. было отмеченно, что в течение десятилетий в сфере 
национальной политики в отношении этой области были допущены 
крупные ошибки, которые выразились, в часности, в игнорировании 
ее конституционных прав. Казалось, что после этого постановления 
высшего органа государственной власти СССР, руководители 
Азербайджанской ССР сделают соответствующие выводы и примут 
конструктивные меры по ликвидации указанных ошибок. Однако, 
как показал дальнейший ход событий, и нынешнее руководство 
Азербайджана, в состав которого входят бывшие соратники Г. Алие-
ва и Багирова, продолжает вести ставшую печальной традицией 
антиармянскую национальную политику в отношении этой области 
и создает многочисленные препятствия на пути выполнения 
Постановлений Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля 
1988 г., ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 марта 1988 г. об 
ускорении социально-экономического развития Нагорного Карабаха 
и других решений общесоюзных партийных и государственных 
органов о Нагорном Карабахе. Конкретно это выражается в том, что 
руководство Азербайджана с целью обострения межнациональных 
отношений в области, в единственную армянскую национальную 
область республики переселила тысячи так называемых беженцев-
азербайджанцев из Арм. ССР, предоставив им 3 млн. руб. для их 
благоустройства и этим своим нелепым решением до предела накалив 
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и так уже обостренную обстановку в Нагорном Карабахе. В этой 
обстановке развертывались кровавые события в селе Ходжа-лу, 
что зарегистрировано членами комиссии Совета национальностей 
Верховного совета СССР. 28 октября 1988 г., воспользовавшись 
отсутствием I секретаря обкома партии НКАО Г. А. Погосяна22, 
руководители Азербайджана, и в частности председатель Совмина Аз. 
ССР  Г.  Н. Сейидов23, грубо нарушив конституционные права НКАО, 
закрепленные в действующей Конституции Аз. ССР, а также в Законе 
об НКАО Аз. ССР, в Земельном кодексе Аз. ССР, совершили произвол, 
предоставляя без ведома областных органов государственной власти 
земельные участки для строительства жилых домов в селе Ходжа-лу 
как-бы в подарок за совершенные в этом селе погромы армян. Тем 
самым еще раз вызвав обострение межнациональных отношений в 
области.

В настоящее время в Азербайджанской ССР на основе умышленно 
распространенной ложной информации о якобы историческом 
значении участка Топхана Аскеранского района, законно отведенного 
компетентными органами для строительства жилых домов для 
беженцев из Сумгаита и Шуши, снова накаляется обстановка в 
республике и в области.

Все эти и другие аналогичные факты свидетельствуют о том, что 
давно назрела необходимость конкретно разобраться в незаконных 
действиях и поведении бывших соратников Г. Алиева и Багирова, 
являющихся виновниками обострения межнациональных отношений 
между нашими соседними республиками.

Исходя из вышеизложенного, партийная конференция ЕГУ 
ходатайствует перед ЦК КПСС и Президиумом Верховного Совета 
СССР о создании компетентной комиссии по исследованию участия 
бывших соратников Алиева и Багирова в обострении межнациональных 
отношений, которые и в настоящее время входят в состав нынешнего 
руководства Азербайджана, и привлечению их к партийной и 
государственной ответсвенности за совершенные ими противоправ-
ные действия, приведшие к обострению межнациональных отноше-
ний между нашими соседними республиками.

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 181-183։
Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։
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№ 38
ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ13-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍՈՒՄ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻԴԵԿԱՆՌ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

ԿՈՂՄԻՑԱՐՎԱԾԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

16 նոյեմ բե րի 1988 թ.

Եր ևան

 

Ըն կեր ներ, ե րեկ ը նկ. Նա զա րյա նը կոն ֆե րան սին ներ կա յաց րեց 

ֆա կուլ տե տի 2 ա ռա ջար կու թյու ններ ։ Ես ցան կա նում եմ ա նել նաև եր-

րորդն ու չո րրորդը։

 Նախ տամ ա ռա ջի նի հիմ նա վո րու մը։

 ՄԱԿ-ի գլ խա վոր ա սամբ լե այի կող մից հա վա նու թյան ար ժա նա-

ցած « Գե նո ցի դի հան ցա գոր ծու թյան կանխ ման և նրա հա մար պատ-

ժե լու մա սին» 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ի կոն վեն ցի ան, ո րը վա վե րաց-

վել է ՍՍՀՄ Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա հու թյան կող մից 1954 թ. 

մայի սի 3-ին, նա խա տե սում է, որ գե նո ցի դը, նախ ան կախ նրա նից, 

թե այն ի րա գործ վում է խա ղաղ պայ մա ննե րում, թե պա տե րազ մա կան 

ժա մա նա կաշր ջա նում, հան դի սա նում է հան ցա գոր ծու թյուն, ո րի դեմ 

պե տու թյուն նե րը պար տա վոր են ձեռք առ նել կան խար գե լիչ մի ջոց ներ 

և պատ ժել դրա կա տար ման հա մար։ Հաս կա նա լի է, որ մի ջազ գային 

պայ մա նագ րի դրույթ նե րը ան մի ջա պես չեն կա րող կի րառ վել ներ պե-

տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հա մար ։ Այս տեղ ան-

հրա ժեշտ է ձևա փո խու թյան /ի մպ լե մեն տա ցի այի/ օգ նու թյամբ կոնկ-

րե տաց նել մի ջազ գային ի րա վա կան նոր մե րը, դրանք ար տա ցո լել ազ-

գային օ րենսդ րու թյան մեջ։ 

Օ րի նակ՝ Մոն րե ա լի քա ղա քա ցի ա կան ա վի ա ցի այի ան վտան գու-

թյան դեմ ո ւղղ ված ա նօ րի նա կան ակ տե րի դեմ պայ քա րի մա սին 1971 

թ. սեպ տեմ բե րի 23-ի կոն վեն ցի այի դրույթ նե րը ի րենց կոնկ րե տա ցու մը 

և պրակ տիկ կի րա ռու մը գտան ՍՍՀՄ Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա-

հու թյան 1973 թ. հուն վա րի 3-ի՝ օ դա նավ փախց նե լու մա սին քրե ա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան վե րա բե րյալ հրա մա նագ րում։ Այդ, ի նչ պես 

նաև հե տա գա յում ըն դու նած մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի 

Գե րա գույն սո վետ նե րի նա խա գա հու թյուն նե րի նմա նօ րի նակ հրա մա-

նագ րե րի հի ման վրա քրե ա կան օ րենսգր քե րում մտց վե ցին հա տուկ 
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հոդ ված ներ օ դա նավ փախց նե լու հա մար քրե ա կան պա տաս խա-

նատվու թյուն նա խա տե սե լու մա սին /ՀՍՍՀ քր . օր. 1801 հոդ./։

 Մինչ դեռ մինչև օ րս գոր ծող քրե ա կան օ րենսդ րու թյու նը հոդ ված չի 

նա խա տե սում ցե ղաս պա նու թյան ծան րա գույն հան ցա գոր ծու թյան 

հա մար։

 Դա, հա վա նա բար պայ մա նա վոր ված է մինչև վեր ջերս իշ խող այն 

կար ծի քով, թե մեր ի րա կա նու թյան մեջ նման ա րարք չի կա րող տեղ 

գտ նել։ Բայց Սում գայի թի և Ա դր բե ջա նի հա յաբ նակ այլ շր ջան նե րի 

ի րա դար ձու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ դժ բախ տա բար կան և կա րող 

են լի նել մար դիկ կամ մարդ կանց խմ բեր, ո րոնք պատ րաստ են բռ նու-

թյուն գոր ծադ րել, սպա նու թյուն կա տա րել, ի րենց զո հին ը նտ րե լիս ել-

նե լով մի այն նրա ազ գային պատ կա նե լի ու թյու նից։

 Սո վե տա կան քրե ա կան օ րենսդ րու թյան մեջ ցե ղաս պա նու թյան 

հա մար նա խա տե սվող ա ռան ձին նոր մի ըն դու նու մը այ սօր հրա մա-

յա կան պա հանջ է։ Այդ պի սի նոր մեր վա ղուց կան Եվ րո պայի սո ցի ա-

լիս տա կան ե րկր նե րի օ րենսդ րու թյան մեջ, ո րը ար դյու նա վետ մի ջոց է 

ոչ մի այն մարդ կու թյան դեմ կա տար վող այդ ա հա վոր հան ցան քը ը ստ 

ար ժան վույն պատ ժե լու, այլև պատ ժի ան խու սա փե լի ու թյու նը, նրա 

նա խա կան խիչ նշա նա կու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար։ 

Այժմ մշակ վում է ՍՍՀ Մի ու թյան և մի ու թե նա կան հան րա պե տու-

թյուն նե րի քրե ա կան օ րենսդ րու թյան հի մունք նե րը, ո ւս տի ա ռա ջար-

կում եմ, որ կոն ֆե րան սը դի մի մեր հան րա պե տու թյան Գե րա գույն 

սո վե տի ա ռա ջի կա նս տաշր ջա նին, որ պես զի նա իր հեր թին ՍՍՀՄ 

Գե րա գույն սո վե տի նս տաշր ջա նում հան դես գա օ րենսդ րա կան նա-

խա ձեռ նու թյան ի րա վուն քով և ցե ղաս պա նու թյան հա մար քրե ա կան 

պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սող նորմ ըն դու նե լու ա ռա ջարկ 

ա նի։

Ն ման ա ռա ջարկ ՍՍՀՄ Գե րա գույն սո վե տի նս տաշր ջա նին կա-

րող է ա նել նաև մեր դե պու տատ Սեր գեյ Համ բար ձու մյա նը։ Նա նույն-

պես օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք ու նի։

 Ցան կա նում եմ ա նել ե րկ րորդ ա ռա ջար կը, ո րը բխում է ըն կեր Խուր-

շու դյա նի ե լույ թից։ Ֆրան սի այի պառ լա մեն տում, օ րի նակ, մշտա պես 

մաս նակ ցում են ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րում բնակ վող ֆրան սի ա-

ցի նե րի 9 ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ Մենք էլ սու վե րեն պե տու թյուն ե նք, ի նչ-

պես ամ րագր ված է Սահ մա նադ րու թյան մեջ, ա պա Հայ կա կան ՍՍՀ 
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Գե րա գույն սո վե տի նս տաշր ջան նե րին այ սու հետև կա րե լի է մաս նա-

կից դարձնել սփյուռ քա հայ խո շո րա գույն հա մայնք ների ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րին։

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ.  139-140։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր:

№ 39
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ЗАВЕДУЮЩИМ 

КАФЕДРОЙ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА А. А. ДУРГАРЯНОМ, 
НА 13-ОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЕРЕВАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ПОПРАВКАХ КОНСТИТУЦИИ СССР24

16 ноября 1988 г.
Ереван

В проекте об изменениях и дополнениях в Конституции СССР 
вводится новый институт (дополнительная инстанция) – съезд 
народных депутатов, который увеличивает бюрократизм и ничего 
не дает. а это дополнение противоречит революционному духу 
перестройки и демократизации.

Я считаю, что из проекта ст. 89 нужно снять слова «съезд 
народных депутатов», т. е. 89 статью оставить в изложении, принятом 
7 октября 1977 г. Соответственно из статьи 91 изъять «съезд народных 
депутатов» и в первом и во втором абзацах.

Предложенное новое изложение статьи 95 полностью противоречит 
равенству избирателей, и депутаты избранные конференциями не 
могут являться народными депутатами. Эту часть статьи нужно 
изъять, т. к. она ведет не к демократии избирательной системы, а 
наоборот – это два шага назад. Я удивляюсь юристам МГУ, которые на 
страницах «Известий» от 5 ноября пишут, что ««простая» демократия 
еще не значит надежная» и неубедительно защищают статью 95. В ст. 
96 изъять последнюю часть, начиная от «право избирать депутатов от 
общественных организаций»… и дальше. 

В ст. 97 изъять последний абзац «Права выборных народных 
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депутатов от общественных организаций…  и дальше. В ст. 98 изъять 
II часть. В гл. 15 оставить заглавие без изменения, как в Конституции 
1977 г. ст. 108 оставить без изменения, или вместо «съезд народных 
депутатов СССР» отметить Верховный Совет СССР и исключить 6-ой 
пункт. Несколько слов относительно статьи 109. Расширение числа 
депутатов не означает народновластия. Народовластие будет тогда, 
когда депутаты будут четко выполнять свои обязанности. С другой 
стороны, согласно поправкам, во-первых, с народными депутатами 
(1500) имеются 750 ненародных депутатов, и, во-вторых, между 
депутатами Верховного Совета и депутатами съезда народных 
депутатов получается неравноправие. Это ущемление прав части 
депутатов,  это недемократично. Странно, что КПСС еще считается 
общественной организацией. Для этого, чтобы все депутаты работали 
лучше, нужно уменьшить число депутатов. Скажем, в палате 
национальностей пусть из каждой республики избирается 15-20 
депутатов, от автономных республик – 8-10, а из других автономных 
образований – по 4-5 депутатов. Соответственно уменьшить число 
депутатов в палате Союзов. Последнюю часть  ст. 109 изъять, начиная 
от «750 депутатов от общественных организаций…» и до конца. 
Таким образом, общее число депутатов не будет больше тысячи или 
600-800, что позволит всем депутатам работать в полную силу, а 
ненужной инстанции между народом и Верховным Советом не будет. 
В противном случае депутаты Верховного Совета будут отчитываться 
перед съездом, а народ окажется изолированным.

С другой стороны, кому будут отчитываться так называемые 
народные депутаты от общественных организаций, неизвестно. Так 
как в целом избирательный закон исходный, из поправок Конституции, 
то предлагаю изменить избирательный закон соответственно с 
предлагаемыми поправками на изменения в Конституции. В целом 
предлагаемый проект изменения Конституции и избирательного 
закона ведет не к демократии, а к уходу от демократии. Я думаю, что 
создание правового государства не означает уход от демократии, а 
наоборот – укрепление социалистической законности и демократии. 
И еще об одном.

На XIX партком конференции предлагалось, чтобы везде во главе 
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Советов стояли партийные вожаки. это может правильно и как-то 
применимо в области Областных Советов и выше, но в районных, 
городских и ниже этого делать нельзя, т.к. это ущемляет права 
непартийных депутатов, и, во-вторых, может быть такой и организатор 
(хороший) непартийный, и его выбор более целесообразен. Что 
касается партии, то пусть линию партии проводят через партийную 
группу  депутатов. Ведь быть партийным, необязательно быть хорошим 
организатором, а быть безпартийным не значит не быть доверенным, 
честным, большим организатором, непреданным нашему обществу.

Сейчас о той части Конституции, в которой изменения не 
предусмотрены. Не касаясь ст. 69, скажу, что ст. 70 считает право 
на самоопределение республик, а ст. 72 дает право Союзным респу-
бликам на выход из СССР. Если же в республике есть автономные 
образования, которые не хотят выхода из СССР,  то ст. 78 лишает 
этого права. Поэтому я думаю, чтобы не ущемлять права этих 
образований, необходимо изменить ст. 78 так, чтобы возможно 
было добавить в статье 82: Автономная республика, область, край 
имеет право на внутреннее самоопределение, или чтобы не было 
двойного подчинения, национальные образования не подчинялись 
республикам, а имели прямое подчинение центральным органам. Это 
дает возможность освободить от ущемления малых национальных 
образований со стороны руководства союзных республик. 76 
статья дает свободу действия Союзной республики относительно 
меньшинства, так как она может препятсвовать выходу из своего 
состава, следовательно, это национальное образование становится 
колонией данной республики.

А. А. Дургарян, профессор
зав. кафедрой физики твердого тела ЕГУ
чл. КПСС 1943 г. Ветеран войны    

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 147-149։
Բ նա գիր։  Մեքենագիր։
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№ 40
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ЗАВЕДУЮЩИМ 

КАФЕДРОЙ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА А. А. ДУРГАРЯНОМ, 
НА 13-ОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЕРЕВАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСА НАГОРНОГО КАРАБАХА25

16 ноября 1988 г.
Ереван

Исходя из объективных причин, приведших к решению Областного 
совета НК[А]О о выходе из состава Аз. ССР и воссоединении с Арм. 
ССР, а также из анализа происходящих вокруг НКАО событий в течение 
последних девяти месяцев, предлагаю конкретные предложения, 
выполнение которых, с моей точки зрения, позволит стабилизировать 
обстановку и создать основу для действительной дружбы народов.

1. Президиум Верховного Совета СССР должен обсудить не 
решения Верховных Советов Армении и Азербайджана, а решение 
Областного Совета НКАО, т.к. им был поднят вопрос о выходе НКАО 
из состава Аз. ССР. Армения не требует от Аз. ССР территории, она 
лишь согласна принять в свой состав своих братьев, а это вызывает 
протест у руководства Аз.ССР. Решение Областного Совета НКАО 
принято согласно закону о праве народов на самоопределение на 
своей территории, причем внутреннее самоопределение. Он не 
противоречит ни Конституции СССР, ни Конституции Аз. ССР, 
где нет статьи о самоопределении народов: а то, что не запрещено 
– то разрешено, ведь НКАО в своих суверенных границах только 
подчиняется Аз. ССР. Право на самоопределение народов отмечено 
также в Хельсинском соглашении и уставе ООН, на основе чего мы и 
защищаем требование самоопределения народов Палестины, Намибии 
и др. Ведь в Конституции Израиля также нет статьи о самоопределении 
народов. Таким образом, при правильной постановке вопроса статья 
78 Конституции не действует, следовательно, вопрос НКАО можно 
решить и при действующей Конституции.

2. Не называя действительно свершившихся фактов, поднимается 
так называемый азербайджанский фактор. Это обусловлено тем, что 
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были прикрыты геноцид Сумгаита, отравление 51 женщины в Масисе, 
провокации в аэропорту «Звартноц», селе Ходжалы и многие другие 
преступления, оказавшиеся без наказания.

В «Известиях» от 28.9.88 г. сообщается, что в Бразилии начат суд 
над пятью бандитами, устроившими резню в деревне, где проживают 
представители индейских племен. В результате погибли три индейца, 
а преступникам предъявлено обвинение в геноциде, поскольку 
ими руководили «расовые мотивы». Что же руководит бандитами в 
Сумгаите? 

3. Вы хорошо знаете, что руководство Аз. ССР не выполняет 
решения ЦК КПСС и Совета министров СССР о НКАО. Гарантий, 
которые так энергично обещал Везиров на заседании Верховного 
Совета СССР, не только нет, но наоборот, ускоряется заселение НКАО 
«беженцами» из Армении, т. е. ускоренно проводится политика, 
аналогичная проводимой в Нахичеване.

Из всего этого можно сделать вывод, что единственно правильное 
решение – это вывод НКАО из состава Аз. ССР.

4. Дружба народов должна быть на честной взаимной основе. Для 
создания такой необходимо:

а) справедливо решить вопрос о НКАО согласно праву народов на 
самоопределение.

б) немедленно вернуть «беженцев» из Арм. ССР на свои прежние 
места, ибо покинули они их под диктовку руководства Аз. ССР. 
Большинство из них при отъезде продали свои дома. В Армении их 
никто не трогал, не убивал, как это делалось в Сумгаите и других 
районах Аз. ССР.

Если они действительно беженцы, то почему не заселяются в 
азербайджанских районах, где нет армян? Значит это организовано 
для изменения процентного соотношения национальностей.

в) создать комиссию из состава ученых Армении и Азербайджана, 
а также АН СССР по истории двух народов, и при необходимости 
включить в нее и зарубежных специалистов, чтобы внести 
окончательную ясность в вопрос о фальсификации исторических 
ценностей, и решить в конце концов, кто есть кто. Результат 
опубликовать для ознакомления общественности в спецлитературах, 
а также с помощью средств массовой информации.
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г) создать аналогичную комиссию ученых для решения спорных 
вопросов по архитектурным памятникам.

д) создать постоянно действующую комиссию из представителей 
Арм. ССР, Аз. ССР и НКАО под эгидой представителя ЦК КПСС и 
Верховного Совета СССР А. Вольского для контроля над выполнением 
решений центральных органов.

е) поскольку руководство Аз. ССР не выполняет решений 
вышестоящих органов, передать выделенную для развития НКАО 
сумму (400 миллион руб.) в полное распоряжение Областного Совета 
НКАО.

ж) необходимо полностью и правдиво информировать советский 
народ о причинах, приведших к событиям в НКАО. Фактически, 
начиная с февраля месяца с.г. центральные источники массовой 
информации организовали духовный террор армянского народа, а 
центральные руководящие органы никак не реагировали на наши 
обращения. Забастовка, конечно не лучший метод борьбы за правду, но 
народ не находит другого способа обратить внимание на те злодеяния, 
которые совершились и продолжают совершаться в Азербайджане, 
чтобы накалить обстановку в нашей республике и не дать новому 
руководству всерьез заниматься вопросами перестройки в Арм. ССР.

з) дружба народов – это не дружба двух соседей или сослуживцев, 
как нам пытаются представить.

Это – глубокое понятие, которое включает уважение культуры, 
языка, истории и других национальных ценностей, чувств другого 
народа.

Вот коротко те необходимые факторы, которые определяют 
возможности создания основы истинной дружбы народов.            

Я  вступил в ряды КПСС в августе 1942 г., когда отправлялся на 
фронт, и для меня честь партии и Советского государства превыше 
всего. Потому справедливость и правду я всегда  связывал с партией, 
но к сожалению считаю себя несколько обманутым.

Аршак Акопович Дургарян, ветеран войны, профессор
зав.кафедрой ФТТ физического факультета ЕГУ.

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 150-152:

Բ նա գիր։  Մեքենագիր։
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№ 41
ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ13-ՐԴԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻՆՈՅԵՄԲԵՐԻ

16-ԻԵՎ18-ԻՆԻՍՏԵՐԻԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

1988 թ.

Երևան

<....> 

Այ նու հետև կոն ֆե րան սը մի ա ձայն ո րո շում է հանձ նա րա րել նա-

խա գա հու թյա նը և խմ բագ րա կան հանձ նա ժո ղո վին ՝ ար ված ա ռա ջար-

կու թյուն նե րի ու դի տո ղու թյուն նե րի հի ման վրա մշա կել կոն ֆե րան սի 

ո րո շումն ու բա նաձ ևե րը և ներ կա յաց նել կոն ֆե րան սի հաս տատ մա նը։ 

Դրա հա մար տր վում էր մեկ օր ժա մա նակ՝ նոյեմ բե րի 17-ը, և ո րոշ վում 

է նոյեմ բե րի 18-ին՝ ցե րեկ վա ժա մը 14-ին, գու մա րել եզ րա փա կիչ նիս-

տը։

<....>

 Նոյեմ բե րի 18-ին հա մալ սա րա նի կուս կազ մա կեր պու թյան XIII 

կոն ֆե րան սը շա րու նա կում էր իր աշ խա տանք նե րը։

 Նիս տում քն նարկ վե ցին ո րոշ ման նա խա գիծն ու բա նաձ ևե րը։ 

Ե ղան նոր ա ռա ջար կու թյու ններ ու դի տո ղու թյուն նե ր, ո րոնք հանձ նա-

րար վե ցին մտց նել ո րոշ ման մեջ։

 Կոն ֆե րան սը մի ա ձայն ո րո շեց կոն ֆե րան սի ո րո շումն ու բա-

նաձևե րի տեքս տե րը ներ կա յաց նել վե րա դաս մար մին նե րին, ը նդ հուպ 

մինչև ՍՄԿԿ Կենտ կոմ։ 

Օ րա կար գը սպառ ված է։ Կոն ֆե րան սը հայ տա րար վում է փակված։

<....>

  ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 171-173։

Բ նա գիր։  Ձե ռա գիր։
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№42

ԲԱՆԱՁԵՎ

ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ13-ՐԴԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ

18 նոյեմբերի 1988 թ.

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻԵՎԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆՍՍՀՄՅՈՒՍ

ՎԱՅՐԵՐՈՒՄԱՊՐՈՂՀԱՅԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆՆԿԱՏՄԱՄԲԱՅԴ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՎԱՐԱԾ

ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԴԱՏԱՊԱՐՏՄԱՆԵՎԱՅՆԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ

ԱՆՁԱՆՑՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ26

 Կաս կա ծից դուրս է, որ ազ գային հար ցին վե րա բեր ող ՍՄԿԿ 

Կենտ կո մի պլե նու մի նա խա պատ րաս տու թյու նը պետք է ըն թա նա վե-

րա կա ռուց ման, դե մոկ րա տաց ման և հրա պա րա կայ նու թյան պայ ման-

նե րում, ո րի ըն թաց քում պետք է սկզ բուն քային գնա հա տա կան տր վի 

ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րի բնագավա ռում տեղ գտած թե րու-

թյուն նե րին և բաց թո ղում նե րին։ Այդ հա րա բե րու թյուն նե րի ա մե նա ցա-

վոտ հան գույց նե րից մե կը ան ձի պաշ տա մուն քի ժա մա նա կաշր ջա նից 

ժա ռան գու թյուն մնա ցած Լեռ նային Ղա րա բա ղի պրոբ լեմն է ։

ՍՍՀՄ Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա հու թյան 1988 թ. հու լիսի 

18 -ի ո րո շու մից հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում ի րա դար ձու-

թյուն նե րի ըն թաց քը ցույց տվեց, որ Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ ղե կա-

վա րու թյու նը լուրջ խո չըն դոտ ներ է ստեղ ծում ի նչ պես այդ ո րոշ-

ման, այն պես էլ Լեռ նային Ղա րա բա ղում կու տակ ված պրոբ լեմ-

նե րի լուծ մանն ո ւղղ ված կու սակ ցա կան և պե տա կան վե րա դաս 

մար մին նե րի այլ ո րո շում նե րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին։

 Դա ար տա հայտ վում է նրա նում, որ ազ գա մի ջյան հա րա բե րու-

թյուննե րում լար վա ծու թյու նը սրե լու նպա տա կով Ա դր բե ջա նա կան 

ՍՍՀ կա ռա վա րու թյու նը Շու շի ում վե րաբ նա կեց րել է ա վե լի քան 1500 

այս պես կոչ ված, Հայ կա կան ՍՍՀ -ից փախս տա կան ա դր բե ջան ցի նե-

րին և ա վե լին՝ 3 մի լի ոն ռուբ լի է տրա մադ րել նրանց բա րեն պաստ վե-
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րաբ նա կեց ման հա մար։ Բնա կան է, որ նման քայ լը մե ծա պես նպաս-

տել է ի նչ պես Լեռ նային Ղա րա բա ղում, այն պես էլ Սո վե տա կան Հա-

յաս տա նում ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում ար դեն ի սկ 

գո յու թյուն ու նե ցող  լար վա ծու թյան շի կաց մա նը։ 

Այդ ի րադ րու թյան պայ ման նե րում ծա վալ վեց Խո ջա լո ւի ա րյու-

նոտ բար բա րո սու թյու նը, ի սկ 1988 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջին Ա դր բեջ-

անա կան ՍՍՀ-ի ղե կա վա րու թյու նը, օ գտ վե լով Լեռ նային Ղա րա բա-

ղի մարզ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար ը նկ. Հ. Ա. Պո ղո սյա նի,  ի նչ պես 

նաև Լեռ նային Ղա րա բա ղում ՍՄԿԿ Կենտ կո մի ՍՍՀՄ Գե րա գույն 

սո վե տի նա խա գա հու թյան պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ը նկ. Ա. 

Ի. Վոլս կու27 բա ցա կա յու թյու նից, կո պիտ կեր պով խա խտե լով Լեռ-

նային Ղա րա բա ղի սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րը, ո րոնք հս տակ 

ամ րապնդ ված են հենց Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ-ի գոր ծող սահ մա նադ-

րու թյան մեջ, ի նչ պես նաև Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի 

մա սին Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ օ րեն քում և Ա դր բեջ անա կան ՍՍՀ հո-

ղային օ րենսգր քում, հա մա ձայն ո րոնց բնա կա րան նե րի կա ռուց ման և 

այլ կա ռույց նե րի հա մար հող տրա մադ րե լու ի րա վուն քը պատ կա նում 

է բա ցա ռա պես պե տա կան իշ խա նու թյան տե ղա կան մար մին նե րին, 

այ սինքն՝ տվյալ դեպ քում շր ջա նային կամ մար զային սո վե տին, Խո-

ջա լու գյու ղում վա րե լա հո ղեր է հատ կաց րել ա վե լի քան 2 տաս նյակ 

բնա կա րան նե րի կա ռուց ման հա մար։ 

Այս օ րե րին էլ Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ ղե կա վա րու թյան կող մից ազ-

գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րը էլ ա վե լի սրե լու ո ւղ ղու թյամբ ի րա-

կա նաց վող պրո վո կա ցի ոն գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն դա դա րում։ Դա 

մաս նա վո րա պես ար տա հայտ վում է այն բա նում, որ Ա դր բե ջա նա կան 

ՍՍՀ հան րա պե տա կան թեր թե րում տպագր վում են բազ մա թիվ նյու-

թեր, ո րոն ցում ո րո շա կի ո րեն ժխտվում է Լեռ նային Ղա րա բա ղի պրոբ-

լե մի ար դա րա ցի լուծ ման ա մեն մի հնա րա վո րու թյուն, և փորձ է ար-

վում սում գայի թյան ոճ րագոր ծու թյուն նե րը ներ կա յաց նել որ պես խու-

լի գա նա կան դր դում նե րով կա տար ված ի րա վա խախ տում ներ: 

Ար դեն ե րկ րորդ շա բաթն է, ի նչ Ա դր բե ջա նական ՍՍՀ-ի հան րա-

պե տա կան թեր թե րը տպագ րում են հո րին ված նա մակ ներ այն մա սին, 

թե ի բր Աս կե րա նի շր ջա նի Թոփ խա նա վայ րում հայե րը մաս սա յա բար 

կտ րա տում են ան տառ նե րը և սր բապղ ծում ա դր բե ջա նա կան ժո ղովրդի 
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հա մար հս կա յա կան պատ մա կան նշ նա կու թյուն ու նե ցող այդ վայ րը։ 

Մինչ դեռ, ի նչ պես ցույց տվեց Հայ կա կան ՍՍՀ-ից Լեռ նային Ղա րա-

բա ղում պաշ տո նա կան ներ կա յացու ցիչ, Հա յաս տա նի Մի նիստր նե րի 

խորհր դի նա խա գա հի տե ղա կալ ը նկ. Վ. Բ. Ա րծ րու նու հան դի պու մը 

Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ, Ա դր բե ջա նի 

Մի նիստր նե րի սո վե տի նա խա գահ ը նկ. Ջ. Հա սա նո վի հետ, ո րոնք 

ե ղան հենց Թոփ խա նա յում և ա պա հան դի պե ցին ՍՄԿԿ Կենտ կո մի 

բաժ նի վա րի չի տե ղա կալ ը նկ. Վ. Ա. Մի խայ լո վի հետ, հի շյալ վայ րում 

ե րբ ևի ցե որ ևէ ա նտառ չի ե ղել, և այդ վայ րի « պատ մա կան նշա նա-

կու թյու նը» սոսկ այն է, որ Ռու սաս տա նին դա վա ճա նած՝ ազ գու թյամբ 

ա դր բե ջան ցի Իբ րա հիմ խա նը, ո րը հե տա գա յում սպան վել է ռու սա-

կան զոր քե րի կող մից, հա մա ձայն լե գեն դի, եր կու դար ա ռաջ կանգ-

նած է ե ղել այդ բլ րի վրա։

Ն մա նօ րի նակ կեղծ լու րե րի մի տում նա վոր տա րա ծու մը Ա դր բե ջա-

նում բարձ րաց րել է ազ գայ նա մոլ նե րի մի նոր վիթ խա րի ա լիք։

 Կոն ֆե րան սը գտ նում է, որ Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ-ի ներ կայիս ղե-

կա վա րու թյան հա կաօ րի նա կան վար քագի ծը գա լիս է ի րենց ան պատ-

ժե լի ու թյան մա սին նրանց վս տա հու թյու նից, քա նի որ, ի նչ պես հայտ նի 

է, մինչև օ րս ար ժա նի պա տիժ չեն ստա ցել տաս նա մյակ ներ շա րու-

նակ Լեռ նային Ղա րա բա ղում և Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ այլ հա յաբնակ 

վայ րե րում ազ գային խտ րա կա նու թյան քա ղա քա կա նու թյուն վա-

րողներ Հ. Ա լի ևը, Բա ղի րո վը և նրանց նախ կին զի նա կից ներ Սե ի դո վը, 

Տատ լիևը  և մյուս նե րը, ո րոնց զգա լի մա սը մնում է Ա դր բե ջա նա կան 

ՍՍՀ-ի ներ կայիս ղե կա վա րու թյան կազ մում։ Կոն ֆե րան սը խնդ րում 

Է ՍՄԿԿ Կե նտ կո մին և ՍՍՀՄ Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա հու թյա-

նը կու սակցա կան և պե տա կան սկզ բուն քային գնա հա տա կան տալ 

Ա դրբե ջա նա կան ՍՍՀ-ի նախ կին և ներ կայիս ղե կա վա րու թյան նման 

հա կաօ րի նա կան վար քագ ծին և լե նի նյան ազ գային քա ղա քա կա նու-

թյան սկզ բունք նե րը կոպ տո րեն ոտ նա հա րող ան ձանց են թար կել կու-

սակ ցա կան և պե տա կան պատ աս խա նատ վու թյան։

 Կոն ֆե րան սը գտ նում է, որ նման ի րա վի ճա կի ստեղծ ման հար ցում 

ի րենց ու րույն մեղքն ու նեն ՍՄԿԿ Կենտ կո մի այն ստո րա բա ժա նում-

նե րի ղե կա վար նե րը, ո րոնք ժա մա նա կին շու տա փույթ և մի տում նա վոր 

ձևով ոչ ճիշտ գնա հա տա կան են տվել Ղա րա բա ղյան շարժ մա նը՝ այն 
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ներ կա յաց նե լով որ պես ա ռան ձին ծայ րա հե ղա կան նե րի ի նք նա գոր-

ծու նե ու թյուն։

 Կոն ֆե րան սը գտ նում է, որ Լեռ նային Ղա րա բա ղի պրոբ լե մի նման 

սրու մը հետ ևանք է նաև այն բա նի, որ Հայ կա կան ՍՍՀ-ի կու սակ ցա-

կան և պե տա կան նախ կին ղե կա վա րու թյու նը, տն տե սե լով ժո ղովր դի 

շա հե րը, հան դես էր գա լիս կենտ րո նա կան կու սակ ցա կան և պե տա-

կան բյու րոկ րա տիայի հա կա սահ մա նադ րա կան և հա կաօ րի նա կան 

հրա ման նե րի լուռ ու մունջ  կա տա րո ղի դե րում և բազ միցս փոր ձել է 

իր տրա մադ րու թյան տակ ու նե ցած բո լոր մի ջոց նե րով ճն շել Ղա րա-

բա ղյան շար ժու մը, մի հան գա մանք, ո րը ա նան ցանե լի ան դունդ էր 

ստեղ ծել նրա և ժո ղովր դի միջև։ Ղա րա բա ղում, ա պա նաև Սում գայի-

թում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րը մեկ ան գամ ևս վկայե ցին մեր հան րա-

պե տու թյան կու սակ ցա կան և պե տա կան նախ կին ղե կա վա րու թյան 

բյուրոկրա տա կան և հա կա ժո ղովր դա կան բնույ թի մա սին։

 Կոն ֆե րան սը հույս է հայտ նում, որ ազ գային հար ցի վե րա բե րյալ 

ՍՄԿԿ Կենտ կո մի 1989 թ. կա յա նա լիք պլե նու մը, ի նչ պես նաև ՍՍՀՄ 

սահ մա նադ րու թյան ազ գային պե տա կան կա ռուց ված քի բաժ նի ար-

մա տա կան վե րա փո խու մը հե ղա փո խա կան նո րաց ման և դե մոկ րա-

տի այի ու ղի ով ա մուր ի րա վա կան հիմ քեր կստ եղ ծեն Լեռ նային Ղա-

րա բա ղի պրոբ լե մի ար դա րա ցի լուծ ման հա մար, այ սինքն՝ Լեռ նային 

Ղա րա բա ղը Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ-ի կազ մից դուրս բե րե լու և Հայ կա-

կան ՍՍՀ կազ մի մեջ մտց նե լու հա մար։ 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կոն ֆե րան-

սը, ար տա հայ տե լով հայ ժո ղովր դի ցան կու թյու նը, իր ո ղջ կո լեկ տի վի 

ա նու նից դի մում է Խորհր դային Մի ու թյան բո լոր բազ մազգ ժո ղո վուրդ-

նե րին, նրանց կու սակ ցա կան, պե տա կան ու կա ռա վա րա կան գե րա-

գույն մար մին նե րին՝ ո ւնկն դիր լի նե լու հայ ժո ղովր դի տագ նա պա լի 

ձայ նին, օգ նու թյան ձեռք մեկ նե լու նրան ստա լի նիզ մի և ազ գային հա-

կա լե նի նյան քա ղա քա կա նու թյան հետ ևան քով մեր ժո ղովր դի ար հես-

տա կա նո րեն բա ժան ված եր կու հատ ված նե րը վե րա մի ա վո րե լու ար-

դար պա հան ջի ի րա կա նաց ման գոր ծում։

Լց վել է հայ ժո ղովր դի համ բե րու թյան բա ժա կը. նրա ազ գային ար-

ժա նա պատ վու թյան չընդ հատ վող վի րա վորանք նե րը, Ղա րա բա ղյան 

շարժ ման դեմ հա րուց վող պրո վո կա ցի ա նե րը, այս ըն թաց քում կազ-
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մա կերպ ված մեծ ու փոքր ջար դե րը համ բե րա տար և ին տեր նա ցի ո-

նա լիստ մեր ժո ղովր դին մղում են չնա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե-

րի, ո րոնց բռ նի ճնշ ման փոր ձե րը նրան կանգ նեց րել են նոր զանգ վա-

ծային բնաջնջ ման վտան գի առջև։

Լ սեք ձեր խղ ճի ձայ նին, խո րա մուխ ե ղե՛ք հար ցի բուն է ու թյան մեջ 

և սա տար ե ղեք մի հի նա վուրց ու խա ղա ղա սեր ժո ղովր դի հե տա գա գո-

յատև մա նը։

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1146, թ. 130-134։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№43

ՎԵՐՋՏԱԼԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՒ

ՊՐՈՎՈԿԱՑԻԱՆԵՐԻՆ

(բո ղո քի մի տինգ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում)

18 նոյեմբերի 1988 թ.

Երևան

 Նոյեմ բե րի 18-ին հա մալ սա րա նի կենտ րո նա կան մաս նա շեն քի 

հրա պա րա կում տե ղի ու նե ցավ ու սա նո ղու թյան, պրո ֆե սո րա դա սա-

խո սա կան կազ մի և աշ խա տող նե րի բազ մա հա զա րա նոց բո ղո քի մի-

տինգ` նվիր ված Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի և նրա 

շուր ջը բոր բոք ված վեր ջին շր ջա նի ի րա դար ձու թյուն նե րին:

 Մի տին գը բա ցե լով` կու սակ ցա կան կո մի տե ի քար տու ղար Յու. 

Մկր տու մյա նը28 նշեց, որ Լեռ նային Ղա րա բա ղում շա րու նակ վում է վի-

ճա կը մնալ նույ նը: Դեռևս այն չի կա յու նա ցել ու կար գա վոր վել: Ե րեկ 

Հա յաս տա նից ու ղարկ ված շի նա նյու թե րով ու այլ ան հրա ժեշտ պա-

րա գա նե րով բեռ նա վոր ված եր կու ավ տո շա րա սյուն եր չեն հա սել Լեռ-

նային Ղա րա բաղ: Նրան ցից մե կը կանգ նեց վել է Իջ ևա նի շր ջա նում, 

ի սկ մյու սը` Գո րի սի մո տեր քում, և ստեղծ վել է ար տա կարգ կա ցու-

թյուն: Այդ ի րադ րու թյու նը շտ կե լու նպա տա կով Գո րիս է մեկ նել Հայ-

կա կան ՍՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գահ Ֆ. Սարգ սյա նը29, 

ի սկ Իջ ևա նի շր ջան` ՀՍՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գա հի տե-

ղա կալ Վ. Ա րծ րու նին30: Նրանք այժմ տե ղե րում հա մա պա տաս խան 
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բա նակ ցու թյուն ներ են վա րում և կազ մա կեր պա կան մի ջո ցա ռում ներ 

ձեռ նար կում հի շյալ ավ տո շա րա սյուն ե րի ան վտանգ ե րթն ա պա հո վե-

լու դե պի Լեռ նային Ղա րա բաղ: 

Իր բաց ման խոս քում Յու. Մկր տու մյա նը նշեց նաև, որ հա մալ-

սա րա նի բազ մա հա զա րա նոց կո լեկ տի վին ան հանգս տաց նում է այն 

կար ևոր հան գա ման քը, որ Լեռ նային Ղա րա բա ղի պրոբ լե մը մինչև այ-

սօր խե ղա թյուր ված ու սխալ է լու սա բան վում և մեկ նա բան վում մի ու-

թե նա կան կենտ րո նա կան մա մու լում: Պետք է վերջ տալ մա մու լի այդ 

հա կա սա կան, ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյու նը խարխ լող, սադ րիչ 

ե լույթ նե րին:

 Մյուս հար ցը, որ հու զում է հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վին, նշեց նա, 

Սում գայի թի ոճ րա գոր ծու թյունն է: Այդ կազ մա կերպ ված, մտած ված 

ո ճի րը դեռևս չի ար ժա նա ցել հա մա ժո ղովր դա կան դա տա պարտ ման: 

Սում գայի թյան ոճ րա գոր ծու թյու նը, ո րը իս կա կան ցե ղաս պա նու թյուն 

էր` ի րա կա նաց ված տե ղի հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ, դեռևս չի 

ստա ցել իր իս կա կան քա ղա քա կան գնա հա տա կա նը:

Ս խալ է վար վում նաև այդ մեծ ո ճի րի դա տա վա րու թյու նը: Սում-

գայի թյան ոճ րա գոր ծու թյուն նե րը կազ մում են մեկ մի աս նա կան քրե-

ա կան գործ, չնա խա տես ված ծանր հան ցա գոր ծու թյուն, ցե ղաս պա-

նու թյուն` կազ մա կերպ ված ը նդ դեմ հայ ժո ղովր դի: Մենք բո ղո քում ե նք 

այն բա նի դեմ, որ այդ մեծ ոճ րա գոր ծու թյուն նե րը դիտ վում են որ պես 

խու լի գա նու թյուն: Մենք պա հան ջում ե նք, որ այդ հան ցա գոր ծու թյուն-

նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րը մի ա վոր վեն ու դիտ վեն ի բրև մեկ մի աս նա-

կան քրե ա կան գործ և ներ կա յաց վեն ՍՍՀՄ Գե րա գույն դա տա րա նի 

քն նա դա տու թյա նը: Այ նինչ, դրանք կա տար վում են ՌՍՖՍՀ տար-

բեր ժո ղովր դա կան դա տա րան նե րում: Մենք բո ղո քում ե նք դրա դեմ 

և պա հան ջում, որ դա դա րեց վեն այդ դա տա վա րու թյուն նե րը, և սում-

գայի թյան ոճ րա գոր ծու թյուն ներն ստա նան ի րենց իս կա կան գնա հա-

տա կա նը` ցե ղաս պա նու թյուն, և ՍՍՀՄ օ րեն քի ամ բողջ խս տու թյամբ 

ի րենց ար ժա նի պա տիժն ստա նան նրա կազ մա կեր պիչ ներն ու կա-

տա րող նե րը: 

Այ սօր Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բազ մա հա զա րա նոց կո-
լեկ տի վը, ո ղջ ու սա նո ղու թյու նը, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը 
վր դով ված են այս ա մե նի հա մար և ի րենց ար դա րա ցի բո ղո քի ձայնն 
են բարձ րաց նում ը նդ դեմ ա նար դա րու թյուն նե րի: 
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Այ նու հետև մի տին գում ե լույթ ներ ու նե ցան ու սում նա կան աշ խա-
տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, պրոֆ. Գ. Ղա րի բյա նը, սո վե տա հայ 
գրա կա նու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ Կ. Ա ղա բե կյա նը, բա նա սի րա կան 
ֆա կուլ տե տի ԼԿԵՄ կո մի տե ի քար տու ղար Հ. Հո վա կի մյա նը, գի տա-
կան գրա դա րա նի մե թո դիստ Ս. Ա լե քյա նը, ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ-
տե տի 3-րդ կուր սի ու սա նող Ս. Կա րա պե տյա նը, ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա-
կուլ տե տի ու սա նող ներ Ա. Դա դա սյա նը, Լ. Բաղ դա սա րյա նը, բա նա-
սի րա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող Վ. Պետ րո սյա նը և ու րիշ ներ:

Ն րանք դա տա պար տե ցին Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար 
Մար զում ստեղծ ված բարդ ի րա վի ճակն ստեղ ծող նե րի գոր ծու նե-
ու թյու նը, ո րը չի բխում ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան լե նի նյան 
սկզբունք նե րից: 

Ե լույթ ու նե ցող նե րը նաև կոչ ա րե ցին հա մախմբ վել և մի աս նա կան 
ու ժե րով պայ քա րել հա նուն ար դա րու թյան վե րա կանգն ման: Նրանք 
ը նդ գծե ցին, որ, դժ բախ տա բար, կենտ րո նա կան մա մու լի մեղ քով սո-
վե տա կան հա սա րա կայ նու թյան շր ջա նում ստեղծ վել է թյուր կար ծիք 
ի նչ պես ար ցա խյան շարժ ման է ու թյան, այն պես էլ սում գայի թյան 
ցե ղաս պա նու թյան նկատ մամբ: Սխալ, հա կա սա կան կար ծիք ներ են 
ստեղծ վում նաև Խորհր դային Հա յաս տա նում այ սօր տե ղի ու նե ցող 
ի րա դար ձու թյուն նե րի շուր ջը: Այդ ա մե նը, որ ստեղ ծել ու ստեղ ծում են 
կենտ րո նա կան մա մու լը, հե ռուս տա տե սու թյու նը, խարխ լում են ժո ղո-
վուրդ նե րի բա րե կա մու թյու նը, մթագ նում հայ ժո ղովր դի ար դա րա ցի 
բո ղոքն ու պա հան ջը, նշե ցին բո լոր ե լույթ ու նե ցող նե րը: Նրանք մի-
ա ժա մա նակ կոչ ա րե ցին ու սա նող նե րին, բո լոր հա մալ սա րա նա կան-
նե րին ա մե նուր պահ պա նել կար գա պա հու թյուն, հանգս տու թյուն, 
զսպվա ծու թյուն, վերսկ սել ը նդ հատ ված դա սե րը, չեն թարկ վել ոչ մի 
պրո վո կա ցի այի:

 Մի տին գի մաս նա կից նե րի ա նու նից մի ա ձայն ըն դուն վեց դի մում` 
ո ւղղ ված ՍՄԿԿ Կենտ կո մին և ՍՍՀՄ Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա-
հու թյա նը:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 19 նոյեմ բե րի 1988 թ.
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№44

ԴԻՄՈՒՄ

ՍՄԿԿԿԵՆՏԿՈՄԻՆ,ՍՍՀՄԳԵՐԱԳՈՒՅՆ

ՍՈՎԵՏԻՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆԸ

 18 նոյեմբերի 1988 թ.

Երևան

Եր ևա նի Աշ խա տան քային կար միր դրո շի շքան շա նա կիր պե տա-

կան հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վը, իր ս. թ. նոյեմ բե րի 18-ին կա յա ցած 

մի տին գում քն նար կե լով Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զում 

և նրա շուր ջը ստեղծ ված ի րադ րու թյու նը, ըն դու նել է հետ ևյալ դի մու մը` 

ո ւղղ ված ՍՄԿԿ Կենտ կո մին և ՍՍՀՄ Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա-

հու թյա նը.

1. Ի նը ա միս նե րի ըն թաց քում դրու թյու նը ԼՂԻՄ-ո ւմ ոչ մի այն չի 

կար գա վոր վում, այլև շա րու նա կում է սր վել և բար դա նալ: Դա չի կա-

րող չհու զել ոչ մի այն հայ ժո ղովր դին, այլև ամ բողջ սո վե տա կան հա-

սա րա կու թյա նը, հատ կա պես կու սակ ցա կան և պե տա կան մար մին նե-

րին:

2. Մենք պա հան ջում ե նք ԼՂԻՄ-ո ւմ և Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ-ի բո-

լոր հա յաբ նակ վայ րե րում հայ ազ գաբ նակ չու թյան կեն սա գոր ծու նե-

ու թյան հա մար ստեղ ծել նոր մալ պայ ման ներ, ան հա պաղ վերջ տալ 

Լեռ նային Ղա րա բա ղի նկատ մամբ ա դր բե ջան ցի նե րի կող մից գոր-

ծադր վող բռ նու թյուն նե րին: ԼՂԻՄ-ի բնակ չու թյանն այ սօր ա դր բե ջա-

նա կա նաց նե լու ձգ տու մը Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ-ի ղե կա վա րող շր ջան-

նե րի հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան շա րու նա կու թյունն է:

3. Մենք պա հան ջում ե նք ԼՂԻՄ-ի պրոբ լեմ նե րի ար դա րա ցի քա-

ղա քա կան լու ծում:

4. Մենք պա հան ջում ե նք սո ցի ա լիս տա կան օ րեն քի ո ղջ խս տու-

թյամբ պատ ժել Սում գայի թում հայե րի ցե ղաս պա նու թյան ակ տի կազ-

մա կեր պիչ նե րին և մաս նա կից նե րին, ո րը 20-րդ դա րա վեր ջի բար բա-

րո սու թյան և վան դա լիզ մի խորհր դա նիշ դար ձավ: Մենք պա հան ջում 

ե նք բո լոր դա տա կան պրո ցես նե րի ա րա գա ցում և մի աս նա ցում, սում-

գայի թյան ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի` որ պես մեկ և կազ մա կերպ ված քրե-

ա կան գոր ծի քն նար կում:

5. Մենք պա հան ջում ե նք Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ տա րած քում վե-
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րաց նել այն բո լոր խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք ար գե լա կում են Հայ կա-

կան ՍՍՀ-ի և ԼՂԻՄ-ի միջև ի րա կա նաց վող բազ մա կող մա նի կա պե-

րին, ո րոնք ծրագր ված են ՍՄԿԿ Կենտ կո մի և ՍՍՀՄ Մի նիստրնե րի 

խորհր դի ո րո շում նե րով:

 Պա հան ջում ե նք Հայ կա կան ՍՍՀ-ից ԼՂԻՄ մարդ կանց և բեռ նե րի 

տե ղա փո խու մը ա պա հո վել այն զին վո րա կան ստո րա բա ժա նում նե րի 

կող մից, ո րոնք ժա մա նա կա վոր մտց ված են Հայ կա կան ՍՍՀ-ի տա-

րածք:

6. Մենք պա հան ջում ե նք ՍՍՀՄ Գե րա գույն սո վե տի ա ռա ջի կա 

նս տաշր ջա նում քն նար կել հայ ազ գաբ նակ չու թյան նկատ մամբ ի րա-

գործ ված սում գայի թյան ոճ րա գոր ծու թյուն նե րը և դրանք ո րա կել որ-

պես հայե րի ցե ղաս պա նու թյուն:

7. Խնդ րում ե նք մո տա կա ժա մա նա կաշր ջա նում Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վին հա ղոր դել ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի 

մա սին, ո րոնք հա տուկ կհ րա պա րակ վեն հեր թա կան մի տին գում:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 19 նոյեմ բե րի 1988 թ.

№45

ИЗ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

Ереванский государственный университет переживает сейчас 
бурное время в своей истории. 

На этом «фоне» вполне логичным представлялась организованная 
в университете встреча с журналистом Арменом Оганесяном, исто-
риком Лендрушем Хуршудяном, юристами Владимиром Назаряном, 
Микаэлом Григоряном и Джеммой Мажинян.

Участники встречи вели разговор по трем направлениям единой 
общей нити.

О происхождении арцахской проблемы подробно рассказал 
заведующий кафедрой истории армянского народа, профессор Ленд-
руш Хуршудян, сделав достоянием гласности ряд доселе неизвестных 
исторических фактов, ответив на ряд вопросов собравшихся.

Мы остановимся более подробно на той, что говорили очевидцы 
судебного процесса по «сумгаиту» в Москве, заместитель декана 
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юрфака, кандидат юридических наук Микаэл Григорян и журналист 
Армен Оганесян.

Микаэл Григорян: Ход судебного следствия постепенно, 
но неумолимо выявил факты, неоспоримо доказывающие, что 
сумгаитские злодеяния (читай геноцид – З. В.) совершались 
исключительно на национальной почве. Ни у кого из присутствующих 
на процессе это обстоятельство уже не вызывает сомнения. Поэтому 
следует говорить об акте организованного геноцида в отношении 
армянского населения г. Сумгаита Азербайджанской ССР.

Тем не менее, высшая судебная инстанция нашей страны в 
приговоре по делу не может и не должна избегать также политической 
квалификации событий при оценке общественной опасности всей 
совокупности преступлений.

Однако неведомая, но ощутимая установка на процессе негласно 
как бы противодействует осуществлению правосудия, суду не дает 
возможности «перешагнуть» границы этого отнюдь необычного 
уголовного дела...

По рассматриваемым эпизодам совершенные в Сумгаите 
преступления официально квалифицированы как умышленные 
убийства из хулиганских побуждений (в совокупности с массовыми 
беспорядками). Хулиганские побуждения, конечно, имеются, однако 
не они определяющие, не характеризуют смысл и содержание 
совершенных преступных действии. В роли таковых выступают 
межнациональные отношения. Следует суду понять, что просто так 
даже кучка хулиганов не станет с остервенением резать и жечь людей, 
громить имущество, выключать телефоны и т. д. Людей убивали 
только за то, что они были армяне…

Согласно показаниям свидетелей и потерпевших в квартале 41/А 
города Сумгаита в погромах участвовали 200-300 человек, из них 
указанные на суде преступления совершали 15-20 человек, между тем 
на скамье подсудимых сидят всего трое. Так где же остальные? Все 
ссылки официальных правоохранительных органов о том, что они 
возможно, проходят по другим уголовным делам, несостоятельны и 
не внушают доверия из-за полной неопределенности.

 Искусственное разделение дела на ряд самостоятельных чревато 
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негативными последствиями. Возникшие на межнациональной 
почве, заранее организованные и запланированные преступления 
расчленены на отдельные дела, вследствие чего подменена общая 
квалификация всего содеянного, что в свою очередь, механически 
снижает их государственную и общественную опасность.

 М. Григорян говорил много и подробно и, право же, и его выстпле-
ние заслуживает отдельного разговора, и выступление Армена Огане-
сяна также, если бы не небольшая газетная площадь.

Армен Оганесян после рассказа о вновь обострившейся ситуации 
в Арцахе, нынешнем тяжелом положении в НКАО, без утайки или 
приукрашивания, стал рассказывать о Сумгаите. Журналист говорил 
так же откровенно, как и писал в своих статьях, посвященных этому 
чудовищному преступлению.

– Как могло случиться, что 90 желторотых юнцов в течение трех 
дней разносили целые кварталы, насиловали, жгли, убивали, грабили 
и мародерствовали, копируя подобно прилежным ученикам давние и 
знакомые методы (геноцид армян 1915 года в Османской Турции – З. 
В.). Даже при очень большом желании определение хулиганские по-
буждения вызовет снисходительную улыбку (слишком мягко сказано 
– З. В.) у стороннего человека, а у целого народа, пережившего не 
одну резню, может возбудить лишь гнев и ярость. Вот строчки из сви-
детельских показаний, услышанных Л. Оганесяном и другими пред-
ставителями Армении на московском процессе:

«Громите квартиры, но вещи не берите, и уничтожайте», 
«Мусульмане, укажите квартиры армян» (свидетель М. Ильясов), 
«Смерть армянам! Армяне здесь больше жить не будут. То, что 
мы делаем (в Сумгаите – З. В.) ерунда» (свидетель Н. Теюбова), 
«Мусульмане, покажите армян, мы их убьем» (свидетель  Ф. Аббасова). 
«Да здравствует Азербайджан, долой армян!».

Было не только это, было много чего другого, но... геноцид 
квалифицируется как «хулиганство». Организаторов тех погромов 
мы знаем, а вот авторы «сумгаита» остаются в тени, хотя нетрудно 
предположить, кто они.

Журналист, дрожащим от волнения голосом, произнес: Тот, кто 
не видел лиц Мелкумянов, тот не может представить себе весь ужас 
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Сумгаита. Но сейчас самое главное, чтобы геноциду в Сумгаите 
была дана политическая оценка, а то, расстреляют ли этих варваров 
или нет, – вопрос сравнительно меньшей важности, хотя, конечно, 
азербайджанским изуверам не должно быть пощады, всем без 
исключения: и тем, кто сидит на скамье подсудимых и тем, кого пока 
там нет...

Истинных организаторов преступления нет на скамье подсудимых, 
мой сын стал слепым орудием в их руках (мать подсудимого  
Я. Джафарова Э. Джафарова).

Армен Оганесян прямо и откровенно говорил о том, что сегодня 
арцахская проблема для армян прежде всего, и что воссоединение 
Арцаха с Арменией – данная, магистральная задача мощного нацио-
нального движения, но для этого может потребоваться длительное 
время, так что необходимо запастись терпением, а не исходить из 
сиюминутных, пусть даже благих пожеланий, которые затем могут 
повлечь за собой тяжелое разочарование. А на данном этапе главное 
– спасти Карабах от нависшей над ним страшной угрозы, чтобы в 
дальнейшем окончательно решить наболевшую проблему. 

– Надо действовать, реальным делом доказать свой патриотизм, а 
не ограничиваться только словами. Сколько времени мы беззаботно 
веселились в ресторанах, ели-пили, жили ни о чем не тревожась, а в 
это время Азербайджан мучал, терзал Карабах, стараясь уничтожить 
его.

Свыше четырех часов продолжалась эта встреча, и все же это было 
мало. Мы также считаем, что данный материал далеко не полное 
отражение её.

З. ВАРТАНЯН

«Երևանի համալսարան», 26 նոյեմբերի 1988 թ.
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№46

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.4

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

8 դեկտեմբերի  1988 թ.

Եր ևան

1988 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 8-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե-

տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի նիս տը, ո րին մաս-

նակցում է ին՝ Յու. Մկր տու մյա նը, Ն. Դավ թյա նը, Վ. Հա րու թյու նյա նը, 

Հ. Մկրտ չյա նը, Գ. Սա հա կյա նը, Բ. Հա րու թյու նյա նը, Լ. Խուր շու դյա-

նը, Ն. Գալս տյա նը, Ս. Համ բար ձու մյա նը, Հ. Հա րու թյու նյա նը, Ս. Հով-

հան նի սյա նը, Մ. Սարգ սյա նը, Ս. Կա րա պե տյա նը, Ս. Շա հա զի զյա նը։

 Նիս տին հրա վիր ված է ին հա մալ սա րա նի ֆա կուլ տետ նե րի դե կան-

ներն ու կուս բյու րո ների քար տու ղար նե րը։

 Նիս տը վա րում էր կուս կո մի տե ի քար տու ղար՝ Յու. Ի. Մկր տու մյա-

նը։

1. – Յու. Մկր տու մյան– 
1) Մի ջոց ներ ձեռ նար կել Ա դր բե ջա նից ե կած փախս տա կան նե րի 

տե ղա բաշխ ման գոր ծում։

2) Օ գտ վե լով Ա դր բե ջա նի ղե կա վա րու թյան հայ տա րա րու թյու նից 

խնդ րել Ա դր բեջ. ՍՍՀ[-ին] օգ նե լու փախս տա կան նե րին տե ղա վո րե լու 

Ղա րա բա ղի մար զում։

3) Ա տո մա կա յա նը ան հա պաղ կանգ նեց նել:

4) Նաի րի տը ան հա պաղ կանգ նեց նել:

5)Ստեղ ծել օ պե րա տիվ շտաբ ներ՝ 1) Փախս տա կան նե րի գոր ծե-

րով, 2) Ե րկ րա շար ժից տու ժած նե րի հար ցե րով31:

6) Վե զի րո վի ե լույ թի մա սին։ 

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1147, թ. 147-148։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։
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№47

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ЦК КПСС И ЦК КП 
АРМЕНИИ ОТ СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА МАТЕМАТИКИ ЕГУ

 23 декабря 1988 г.
Ереван

Страшная беда обрушилась на армянскую землю. Небы ва лое п о 
силе землетрясение унесло десятки тысяч чело ве ческих жизней, 
причинило огромный материальный ущерб катастрофическими 
разрушениями. Более полумиллиона людей остались без крова.

Излечивание тяжелых ран, нанесенных республике сти хий ным 
бедствием, потребует от нас максимального нап ря же ния духовных 
и физических сил. Никто не может остаться рав нодушным к судьбе 
сограждан, пострадавших от зем ле тря  се ния. Не меньшее сострадание 
вызывает положение мно гих тысяч беженцев из Азербайджанской 
ССР, которые непо средст венно до и после землетрясения, оставив все 
иму щество, вынуждены были переселиться в Армению и до сих пор 
не нашли постоянного крова.

Для нас в этой ситуации неоценимы моральная под держ -
ка и бескорыстная помощь, оказываемая Армении в лик  ви да ции 
последствий землетрясения. Вместе с тем, ка за лось, можно было 
проявить немного такта и хотя бы на время прер вать беспримерную 
десятимесячную антиар мян скую кам панию по поводу вопроса 
НКАО. Однако средства мас со вой информации волной небывалых 
инсинуаций, лжи и кле веты в адрес карабахского движения с новой 
силой об ру ш  ились на и без того находящийся в глубоком шоке 
народ. Пред видя в этом подготовку почвы для организации мас со-
вых репрессий против активистов движения, считаем своим долгом 
выразить решительное несогласие с подобной по ли ти кой.

Мы не можем согласиться с обвинениями, предъявляе мыми членам 
комитета «Карабах».

Неправда, что «комитетчики» после землетрясения при зы вали к 
митингам и забастовкам. С первых минут они заня лись организацией 
спасательных работ и старались коор ди ни ровать действия с 
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правительственной комиссией. Но, к сожалению, с 10-го декабря 
начались аресты членов комитета и активистов движения, а газеты 
продолжают вещать о «противоправных» действиях, производимых 
от их имени. 

Неправда, что комитет «Карабах» распространял слухи для 
дестабилизации обстановки. Большинство препод но си мых с лухов, 
как например, об отправке детей-сирот в Си бирь, ере ванцы услышали 
впервые по ЦТ или прочли на стра ницах га зет, поражаясь их 
чудовищной нелепости. Впер вые мы столк нулись с таким явлением, 
как фальсификация слухов.

Члены комитета обвиняются также в стремлении к влас ти. 
К сожалению, не уточняется, в чем оно проявилось. Не думаем, 
что желание организовать помощь беженцам или пострадавшим 
от землетрясения можно считать стремлением к власти. Скорее 
всего кое-кому не понравилось, что по существу впервые за нашу 
историю депутатов не назначили, а выбрал народ, что впервые сессия 
Верховного Совета Арм. ССР не проголосовала за готовые резолюции, 
а приняла решения, созвучные с наказами избирателей. Но, оказалось, 
что требования избирателей квалифицируются как «давление на 
депутатов», но в то же время спешное введение в Ереване именно во 
время работы сессии ничем другим не обосно ванного комендантского 
часа – таковым не является.

Считаем, что лишено всякого основания обвинение в свя зях 
комитета с коррумпированными элементами, дель цами «теневой 
экономики», «цеховиками», ворюгами и т. п. Где же сей час эти 
дельцы? Почему их не арестовали вместе с чле нами комитета? Или 
может правоохранительным органам не известны их имена? Но ведь 
именно члены комитета «Карабах» в своих выступлениях открыто, 
невзирая на имена, изобли чали карьеристов и взяточников, которые, 
«перестраиваясь» с одной высокой должности на другую, теперь 
громче всех кричат «держите вора».

Многих членов комитета и активистов движения мы знаем еще 
со студенческих лет и абсолютно не сомневаемся в их честности 
и порядочности. Но не только мы, думаем даже те, кто выдвигает 
подобное обвинение, в него не верят. Просто нужно было в глазах 
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общественности дискре ди ти ровать активистов движения. Что 
ж, методы знакомы. (Вспомним хотя бы травлю академика А. Д. 
Сахарова. Неу же ли перестройка пошла по замкнутому кругу?!).

Неправда, что члены комитета «Карабах» разжигали меж-
на циональную вражду. Конечно, весьма удобно, не призна вая 
 собственных ошибок, всю вину за тяжелые последствия про  валов и 
просчетов в политике урегулирования межна цио наль ных отношений 
свалить на «кучку безответственных экстр е мис тов». Но вина ли 
комитета «Карабах», что Азер байджан от ве тил сумгаитской резней 
на справедливое, конс ти  ту цион ное требование населения НКАО 
о воссоединении с ис то ри ческой родиной? Вина ли комитета, что 
процесс над участ ни ка ми сумгаитских злодеяний был превращен в 
судеб ный фарс, где упорно пытались не дать докопаться до ис тин ных 
ор ганизаторов и вдохновителей, представить геноцид как от дельные 
«убийства из хулиганских побуждений». Пос ле та кого отношения в 
Армении никого не удивляет то, что в Ба ку организуются сборища с 
портретами убийц как на цио наль  ных героев и с лозунгами «смерть 
армянам», да еще вдо ба  вок транслируют по телевидению. Или 
вспомним мас совое о т  рав ление в Масисе, события в Ходжалы... Всего 
не перечис лить.

Кто же разжигает межнациональную вражду, если на про-
тяжении десяти месяцев средствами массовой инфор ма ции дается 
преднамеренно искаженное и тенденциозное освещение событий, 
причем наиболее подстрекательские статьи в центральной прессе 
появляются именно тогда, когда достигается относительное 
спокойствие в регионе? И до сих пор никто конкретно за это не 
ответил.

Если же во всем этом вина комитета, то почему их не арес товали 
раньше, до землетрясения? Может понимали, что именно комитет 
«Карабах» по возможности сдерживает на род от ответных действий 
на происходящее в Азербайджане.

Беспардонная ложь, что якобы некоторые лидеры ко ми те та «Ка-
ра бах» пытаются на народной беде нажить поли ти че ский ка пи -
тал. Если внимательно прислушаться к тому, что ве щают средства 
массовой информации, то можно понять, кто имен но желает нажить 
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политический капитал. Не те ли из ру ко водства республики, кто все 
эти десять месяцев трусливо от си живались в своих кабинетах? Не те 
ли, кто сразу же после землетрясения упорно рекламирует «братскую» 
помощь Азер байджана, в то время как до сих пор не прекращается 
поток бе женцев из Азербайджанской ССР, в которой на беду соседа 
от кликнулись новыми погромами и бесчинствами, праз днич ными 
фейерверками и «поздравительными» теле грам м ами.

Часто говорят, что в застойные годы истинное интер на циональное 
воспитание заменялось лозунгами о дружбе народов. Теперь вроде 
настал удобный случай для «ин те р на ционального воспитания» 
армянского народа (хотя лозунгов не поубавилось). Но и без этого 
благодарный армянский на род всегда хранил в своей памяти имена тех, 
кто протягивал ему руку помощи в трудную минуту. Мы не забудем о 
той всесторонней помощи, которую оказывают нам грузинские друзья 
буквально с первых же часов после землетрясения. Мы не забудем 
имена советских воинов и югославских лет чи ков, спешивших нам 
на помощь и отдавших жизни, имена врачей и спасателей из нашей 
страны и многих зарубежных стран, которые неустанно борются за 
жизни пострадавших. Мы благодарны всем тем, которые откликнулись 
на нашу беду и от чистого сердца поддержали нас в этот трудный час.

Считаем своим долгом еще раз подчеркнуть, что комитет «Карабах» 
является стихийно возникшим руководством об ще  национального 
карабахского движения, имеющего целью де мократическими, 
мирными средствами исправить до пу щен ную на заре становления 
Советского государства исто ри ческую несправедливость, политичес-
кую ошибку – вос сое ди нить аннексированные армянские земли с 
матерью-родиной, и как таковой, выражает волю всего армянского 
народа. Ква лифицируя арест членов комитета «Карабах» как акт 
произ вола военных властей, требуем немедленного их осво бо ж де ния 
и прекращения травли.

В сознании многих землетрясение, опустошившее север ные 
районы Армении, заслонило карабахский вопрос. Од на ко мы, 
сознавая, что неурегулированная политическая проб ле ма может иметь 
непредсказуемые по масштабам отри ца тель ные последствия, и заранее 
отвергая всякие лживые ин си нуации, заявляем о необходимости 
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скорейшего, после окон чания спа са тельных работ, справедливого 
решения проблемы НКАО.

Принято на партийном собрании факультета математики ЕГУ.
Председатель собрания Н. Г. Галстян
Подпись Н. Г. Галстяна заверяю
Зам. декана факультета математики Л. А. Матевосян 

ԵՊՀ պատ մու թյան թան գա րա նի ար խիվ, ֆ. 34, գ. 87, թ. 1-4:

 Պատ ճեն: Մե քե նա գիր:
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1989

№48

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.6

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

23 հունվարի 1989 թ.
Եր ևան

1989 թվա կա նի հուն վա րի 23-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի նիս տը, ո րին մաս-
նակցում է ին կո մի տե ի ան դամ ներ ը նկ. ը նկ. Յու. Մկր տու մյա նը, Ա. 
Ա ռուս տա մյա նը, Ս. Ա ղա սա րյա նը, Ս. Համ բար ձու մյա նը, Ն. Դավ թյա-
նը, Հ. Մկրտ չյա նը, Գ. Սա հա կյա նը, Ս. Ա մի րյա նը, Լ. Խուր շու դյա նը, 
Ս. Շա հա զի զյա նը, Տ. Բար սե ղյա նը, Ն. Գալս տյա նը, Մ. Մի նա սյա նը, 
Ս. Հով հան նի սյա նը:

 Նիս տը վա րում էր կուս կո մի տե ի քար տու ղա րի տե ղա կալ Ա. Ա ռուս-
տա մյա նը:

 Օ ՐԱ ԿԱՐԳ՝   1. Ըն դու նե լու թյուն ՍՄԿԿ շար քե րը:
2. Բ նու թագ րե րի հաս տա տում:
3. « Կոմ սո մոլ սկա յա պրավ դա» թեր թում 
տպագրված « Հա յաս տա նի դա սե րը» հոդ վա ծի 
մա սին:
/ զեկ.՝ Մ. Սարգ սյան/ 

<....> 
[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 3. « ԿՈՄ ՍՈ ՄՈԼՍ ԿԱՅԱ ՊՐԱՎ ԴԱ» թեր թում 

տպագր ված « Հա յաս տա նի դա սե րը» հոդ վա ծի մա սին:
[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Յու. Մկր տու մյան[ը], Ս. Համ բար ձու-

մյան[ը], Տ. Բար սե ղյան[ը], Գ. Սա հա կյան[ը], Ս. Ա մի րյան[ը], Լ. 
Խուր շու դյան[ը]:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – Հանձ նա րա րել գա ղա փա րա կան հանձ նա ժո ղո-

վին:
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1.1. Քն նար կել նշ ված հոդ վա ծը, ա ռա ջարկ նե րը և ո րոշ ման նա խա-

գի ծը ներ կա յաց նել կուս կո մի տե ի հա ջորդ նիս տի հաս տատ մա նը: 

 

Ե ՐԵ ՎԱ ՆԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ

 ԿՈՒՍ ԿՈ ՄԻ ՏԵ Ի ՔԱՐ ՏՈՒ ՂԱՐ`             Յու. Ի. ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1148, թ. 10, 15։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№49

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.7

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

18 փետրվարի 1989 թ.

Եր ևան

1989 թվա կա նի փետր վա րի 18-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի ը նդ լայն ված նիս տը, 

ո րին մաս նակ ցում է ին՝ կուս կո մի տե ի ան դամ նե րը, պրո ռեկ տոր նե րը, 

ֆա կուլ տե տային սկզբ նա կան կու սակց ական կազ մա կեր պու թյուն նե-

րի բյու րո նե րի քար տու ղար նե րը, դե կան նե րը, ա րհ կո մի տե ի նա խա-

գա հի տե ղա կալ նե րը, ֆա կուլ տե տային ա րհ բյու րո նե րի նա խա գահ նե-

րը, ԼԿԵՄ կո մի տե ի քար տու ղա րի տե ղա կալ նե րը և սկզբ նա կան կո-

մե րի տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի բյու րո նե րի քար տու ղար նե րը, 

ու սա նո ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ՀԿԿ Եր ևա նի քաղ կո մի ե րկ րորդ 

քար տու ղար Վ. Բ. Ա ղա յա նը, ՀԿԿ Մյաս նի կյա նի շրջ կո մի ա ռա ջին 

քար տու ղար Մ. Հ. Զա քա րյա նը, ՀՍՍՀ ժո ղովր դա կան կր թու թյան մի-

նիստ րի տե ղա կալ Լ. Պ. Ղա րիբ ջա նյա նը:

[Օ ՐԱ ԿԱՐԳ՝]  Ղա րա բա ղյան շարժ ման և Սում գայի թի ոճ րա գոր-

ծու թյուն նե րի տա րե լի ցի կա պակ ցու թյումբ հա մալ սա րա նի կու սակ ցա-

կան կազ մա կեր պու թյան կազ մա կերպ վե լիք մի ջո ցա ռում նե րի մա սին։

/ զեկ. կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Մկր տու մյան/

<....>

Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ.



167

1. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տեն 

գտ նում է, ո ր. 

ա) Փետր վա րի 28-ը պետք է նշ վի որ պես սգո օ ր:

բ) Հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծել, որ պես զի ցան կա ցող նե րը ան խա-

փան ո ւղ ևոր վեն դե պի Ծի ծեռ նա կա բեր դի ե ղեռ նի հու շա հա մա լիր և 

ա ռանց ա վե լորդ զգաց մունք նե րի հար գեն զոհ ված նե րի հի շա տա կը:

գ) Սում գայի թի ցե ղաս պա նու թյու նը դա տա պարտ ված է պե տա կա-

նո րեն, և նրա տա րե լի ցը նույն պես պետք է նշ վի պե տա կա նո րեն:

2. Դի մել կո չով հա մալ սա րա նի ու սա նո ղու թյա նը չձեռ նար կել դա-

սա դուլ հա ջորդ շա բաթ վա սկզ բին, թույլ տալ և ա մեն կերպ ա ջակ ցել 

կու սակ ցա կան կո մի տե ին բարձ րաց նե լու Հա յաս տա նի կու սակ ցա-

կան վե րա դաս մար մին նե րի ա ռջև հայ ժո ղովր դին հու զող հար ցե րը:

3. Հանձ նա րա րել ֆա կուլ տետ նե րի դե կան նե րին, կու սակ ցա կան, 

ԼԿԵՄ բյու րո նե րի քար տու ղար նե րին, ա րհ բյու րո նե րի նա խա գահ նե-

րին փետր վա րի 20-ի ա ռա վո տից բա ցատ րա կան լայն աշ խա տանք 

ծա վա լել ու սա նո ղու թյան շր ջա նում դա սա դուլ չկազ մա կեր պե լու 

ո ւղղու թյամբ:

4. Խնդ րել ՀԿԿ Եր ևա նի քաղ կո մի ե րկ րորդ քար տու ղար Վ. Բ. Ա ղա-

յա նին և ՀԿԿ Մյաս նի կյա նի շրջ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Մ. Հ. Զա-

քա րյա նին կուս կո մի տե ի այ սօր վա նիս տի ո րոշ ման մա սին զե կու ցել 

ՀԿԿ Կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Ս. Գ. Հա րու թյու նյա նին և ՀԿԿ 

Կենտ կո մի քար տու ղար Գ. Ա. Գա լո յա նին:

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1148, թ. 16, 23-24։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№50
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.8

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

24 փետրվարի 1989 թ.
Եր ևան

1989 թվա կա նի փետր վա րի 24-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի կուս կո մի տե ի ը նդ լայն ված նիս տը, ո րին ներ կա 
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է ին՝ կուս կո մի տե ի ան դամ ներ, հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տոր ներ, ֆա-

կուլ տետ նե րի դե կան ներ, բո լոր սկզբ նա կան կուս կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի քար տու ղար նե րը, կո մե րի տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի բյու-

րո նե րի քար տու ղար նե րը, ա րհ բյու րո նե րի նա խա գահ նե րը: 

Նիս տը վա րում էր կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Ի. Մկր տու մյա-

նը:

 Օ ՐԱ ԿԱՐԳ 1. Սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյան տա րե լի ցի կա-

պակ ցու թյամբ հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վի եր թի կազ մա կերպ ման մի-

ջո ցա ռում նե րի մա սին:

2. Ե ՊՀ կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղու-

թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վում փետր վա րի 24-ից 28-ը դա սա դուլ հայ տա-

րա րե լու ո րոշ ման մա սին:

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 1. Կու սակ ցա կան կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Ի. 

Մկրտու մյա նի հա ղոր դու մը սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյան տա րե-

լի ցի կա պակ ցու թյամբ հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վի սգո եր թի կազ մա-

կերպ ման մի ջո ցա ռում նե րի մա սին:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Ը նկ. ը նկ.  Գ. Ղա րի բյա նը, Ս. Ա մի րյա նը, 

Մ. Գրի գո րյա նը, Հ. Հով հան նի սյա նը, Մ. Մի նա սյա նը, Ռ. Մար տի րո-

սյա նը, Լ. Հա րու թյու նյա նը, Ա. Սի մո նյա նը, Վլ. Պա պո յա նը, Ռ. Է լո յա-

նը, Վ. Աս լա նյա նը, Ի. Բա լյա նը, Ա. Թա լա լյա նը, Հ. Հա րու թյու նյա նը, 

Մ. Բու նի ա թյա նը, Ռ. Մաթ ևո սյա նը, Հ. Մկրտ չյա նը, Տ. Բար սե ղյա նը, 

Դ. Մար գա րյա նը, Ռ. Տո նո յա նը, Գ. Փի րու մյա նը, Ա. Սարգ սյա նը, Ս. 

Շա հա զի զյա նը, Վ. Հա րու թյու նյա նը, Հ. Հո վա կի մյա նը, Յու. Մկր տու-

մյա նը:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – 1. Սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյան զո հե րի հի-

շա տա կի սգո եր թը կազ մա կեր պել ս/թ փետր վա րի 28-ին, ժա մը 12-ին, 

ան խա փան ան ցկաց նե լով չորս ժամ վա պա րապ մունք նե րը:

2. Սգո եր թը պա րե տային ժա մի պայ ման նե րում ան մի ջա դեպ 

անցկաց նե լու նպա տա կով հա մալ սա րա նի կուս կո մի տեն հա մա-

րել սգո եր թի կազ մա կերպ ման գլ խա վոր շտաբ /շ տա բի պետ՝ Յու. 

Մկրտու մյան/:

3. Հա մալ սա րա նի ֆա կուլ տետ նե րում և մյուս սկզբ նա կան կազ մա-

կեր պու թյուն նե րում սգո եր թի կազ մա կերպ ման շտաբ հա մա րել կուս-

բյու րո նե րը քար տու ղար նե րի գլ խա վո րու թյամբ:

4. Սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյու նը դա տա պար տող տրանս-
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պա րանտ նե րի ը նտ րու թյան և պատ րաստ ման ո ղջ պա տաս խա-

նատվու թյու նը դնել կուս բյու րո նե րի, ՀԼ ԿԵՄ բյու րո նե րի վրա:

5. Հա մալ սա րա նի կուս կո մի տե ի ը նդ լայն ված նիս տը կոչ է ա նում 

հա մալ սա րա նի բո լոր կու սակ ցա կան նե րին և կո մե րի տա կան նե րին, 

ու սա նո ղու թյա նը և պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մին, հա մալ սա-

րա նի ո ղջ կո լեկ տի վին սգո եր թը ան ցկաց նե լիս հան դես բե րել բարձր 

կազ մա կերպ վա ծու թյուն և գի տակ ցա կա նու թյուն ու կան խել հա կա հա-

սա րա կա կան ա րարք կա տա րե լու բո լոր փոր ձե րը:

6. Սույն ո րո շու մը հրա պա րա կել հա մալ սա րա նի բո լոր սկզբ նա կան 

կուս կազ մա կեր պու թյուն նե րում:

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 2. Ե ՊՀ կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տե տի 

ու սա նո ղու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վում փետր վա րի 24-ից 28-ը դա սա-

դուլ հայ տա րա րե լու ո րոշ ման մա սին:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Ռ. Տո նո յա նը, Ռ. Դավ թյա նը, Ռ. Սե րո-

բյա նը, Լ. Խուր շու դյա նը, Գ. Ղա րի բյա նը, Բ. Հա րու թյու նյա նը, Յու. 

Մկր տու մյա նը:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – Հանձ նա րա րել կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի 

ֆա կուլ տե տի դե կան Ռ. Տո նո յա նին և կուս բյու րոյի քար տու ղար Ռ. 

Դավ թյա նին փետր վա րի 25-ին՝ ժա մը 9:30-ին, հրա վի րել ֆա կուլ տե տի 

ու սա նո ղու թյան ը նդ հա նուր ժո ղով, կու սակ ցա կան կո մի տե ի քար տու-

ղա րին և կուս կո մի տե ի մի շարք ան դամ նե րի հրա վի րել մաս նակ ցե լու 

այդ ժո ղո վին և տե ղում մշա կել կոնկ րետ մի ջո ցա ռում ներ՝ դա սա դու լը 

կան խե լու հա մար:

 Ե ՐԵ ՎԱ ՆԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ

 ԿՈՒՍ ԿՈ ՄԻ ՏԵ Ի ՔԱՐ ՏՈՒ ՂԱՐ՝               Յու. Ի. ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1148, թ. 25-27։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։
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№51 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.9

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

27 փետրվարի 1989 թ.

Եր ևան

1989 թվա կա նի փետր վա րի 27-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի ը նդ լայն ված նիս տը, 

ո րին ներ կա է ին կուս կո մի տե ի բո լոր ան դամ նե րը, ֆա կուլ տետ նե րի 

դե կան նե րը, կուսբյու րո նե րի քար տու ղար նե րը, կո մե րի տա կան կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի քար տու ղար նե րը:

 Նիս տը վա րում էր կուս կո մի տե ի քար տու ղար՝ Յու. Ի. Մկր տու մյա-

նը:

 Օ ՐԱ ԿԱՐԳ՝ – Ֆա կուլ տե տային կու սակ ցա կան բյու րո նե րի քար-

տու ղար նե րի հա ղոր դում նե րը Սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյան 

տա րե լի ցի կա պակ ցու թյամբ սգո եր թի կազ մա կերպ ման նա խա պատ-

րաս տա կան աշ խա տանք նե րի մա սին:

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – Ֆա կուլ տե տային կու սակ ցա կան բյու րո նե րի քար-

տու ղար նե րի հա ղոր դու մը սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյան տա րե-

լի ցի կա պակ ցու թյամբ սգո եր թի կազ մա կերպ ման նա խա պատ րաս-

տա կան աշ խա տանք նե րի մա սին:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – ը նկ. Հ. Աբ րա հա մյա նը, Գ. Փի րու մյա-

նը, Վ. Մա րու խյա նը, Վ. Պա պո յա նը, Ռ. Դավ թյա նը, Ա. Սի մո նյա նը, 

Վ. Զար գա րյա նը, Ռ. Է լո յա նը, Հ. Խա չատ րյա նը, Գ. Սա հա կյա նը, 

Մ. Գրի գո րյա նը, Ա. Հով վյա նը, Ս. Մի նա սյա նը, Գ. Մել քու մյա նը, Հ. 

Մարզ պա նյա նը, Ա. Թա լա լյա նը, Մ. Նա դի րյա նը, Գ. Ա նա նյա նը, Ռ. 

Պետ րո սյա նը, Լ. Ղա րիբ ջա նյա նը, Հ. Մկրտ չյա նը, Ս. Համ բար ձու մյա-

նը, Յու. Մկր տու մյա նը:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – Կոչ ա նել հա մալ սա րա նի բո լոր կու սակ ցա կան նե-

րին և կո մե րի տա կան նե րին, ու սա նո ղու թյա նը և պրո ֆե սո րադա սա խո-

սա կան կազ մին, հա մալ սա րա նի ո ղջ կո լեկ տի վին սգո եր թը ան ցկաց-

նե լիս հան դես բե րել բարձր կազ մա կերպ վա ծու թյուն և գի տակ ցա կա-

նու թյուն ու կան խել հա կա հա սա րա կա կան ա րարք կա տա րե լու բո լոր 
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փոր ձե րը:

 Ե ՐԵ ՎԱ ՆԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ

 ԿՈՒՍ ԿՈ ՄԻ ՏԵ Ի ՔԱՐ ՏՈՒ ՂԱՐ՝                    Յու. Ի. ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1148, թ. 28-29։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№52

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.10

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

16 մարտի 1989 թ. 

Եր ևան

1989 թվա կա նի մար տի 16-ին տե ղի ու նե ցավ Ե ՊՀ կու սակ ցա կան 

կո մի տե ի նիս տը, ո րին ներ կա է ին՝ Ս. Համ բար ձու մյա նը, Գ. Ղա րի բյա-

նը, Յու. Մկր տու մյա նը, Բ. Հա րու թյու նյա նը, Գ. Սա հա կյա նը, Ս. Ա մի-

րյա նը, Հ. Հա րու թյու նյա նը, Լ. Խուր շու դյա նը, Ս. Հով հան նի սյա նը, Ն. 

Գալս տյա նը, Ս. Շա հա զի զյա նը, Տ. Բար սե ղյա նը, Հ. Մկրտ չյա նը, Ս. 

Ա ռուս տա մյա նը, Ն. Դավ թյա նը, Լ. Հա րու թյու նյա նը, Մ. Մի նա սյա նը:

 Նիս տին հրա վիր ված է ին ֆա կուլ տետ նե րի կուս. բյու րո նե րի քար-

տու ղար նե րը:

 Նիս տը վա րում է ր՝ Յու. Ի. Մկր տու մյա նը:

 

Օ ՐԱ ԿԱՐԳ՝  1.  Ըն դու նե լու թյուն ՍՄԿԿ շար քե րը:

2. Ղա րա բա ղի սո ցի ալ-տն տե սա կան ու մշա կու թային զար գաց ման 

գոր ծում հա մալ սա րա նի և հա մալ սա րա նա կան նե րի մաս նակ ցու թյան 

մա սին: / Զեկ. Ն. Գալս տյան/

3. Գու գար քի շր ջա նում և Վա հագ նի գյու ղում վե րա կանգն ման աշ-

խա տանք նե րում հա մալ սա րա նի մաս նակ ցու թյան մա սին:

4. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր-

պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վի նա խա պատ րաստ ման մա սին:

/ Զեկ. Յու. Մկր տու մյան/

5. « Կոմ սո մոլս կա յա պրավ դա» թեր թում տպագր ված « Հա յաս տա-
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նի դա սե րը» և «Ար տա կարգ գոր ծու ղու մ» /1989 թ. 20 հուն վա րի և 15 

մար տի/ հոդ ված նե րի մա սին:

/ Զեկ. Յու. Մկր տու մյան/

6. ՍՍՀՄ-ո ւմ ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րին նվիր ված կոն-

ֆե րան սի նա խա պատ րաստ ման մա սին: / Զեկ. Լ. Խուր շու դյան/

7. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի 

1989-1990 թթ. աշ խա տան քային պլա նի մա սին: / Զեկ. ը նկ. Ն. Դավ-

թյան/

8. Կազ մա կեր պա կան հար ցեր:

<....>

9. Ըն թա ցիկ հար ցեր: 

<....> 

2. Ա դր բեջ. ԽՍՀ Խան լա րի շր ջա նի Գե տա շեն գյու ղում կենտ րո նա-

ցած հայ բնակ չու թյա նը դե ղո րայ քով ա պա հո վե լու մա սին.

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 2. Ղա րա բա ղի սո ցի ալ-տն տե սա կան ու մշա կու թային 

զար գաց ման գոր ծում հա մալ սա րա նի և հա մալ սա րա նա կան նե րի 

մաս նակ ցու թյան մա սին:

/զեկ. Ն. Գալս տյան/

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Լ. Խուր շու դյա նը, Գ. Սա հա կյա նը, Մ. 

Գրի գո րյա նը, Գ. Մե լի քյա նը, Գ. Ղա րի բյա նը, Ս. Ա մի րյա նը, Ս. Շա-

հա զի զյա նը, Հ. Մկրտ չյա նը, Բ. Հա րու թյու նյա նը, Մ. Մի նա սյա նը, Յու. 

Մկր տու մյա նը:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – 1. Հիմ նա կա նում հա վա նու թյուն տալ դո ցենտ 

Ն. Գալս տյա նի զե կուց ման մեջ ա ռա ջադր ված դրույթ նե րին և հար-

ցադրում նե րին:

2. Հանձ նա րա րել կուս կո մի տե ի քար տու ղար նե րին՝ Լեռ նային Ղա-

րա բա ղի հետ Եր ևա նի պետ հա մալ սա րա նի սո ցի ալ-տն տե սա կան և 

մշա կու թային կա պե րի զար գաց ման ծրա գի րը խմ բագ րել, թարգ մա նել 

ռու սե րեն և դարձ նել ամ բող ջա կան ու վերջ նա կան փաս տա թուղթ:

3. Կու սակ ցա կան կո մի տե ի ա նու նից շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել 

դո ցենտ Գ. Վ. Մե լի քյա նին32 հայ րե նան վեր գոր ծե րի հա մար:

4. Մինչև ս. թ. ապ րի ի 10-ը Լեռ նային Ղա րա բաղ ու ղար կել պատ վի-

րա կու թյուն Ա. Վոլս կու33 և Լ. Ս. Բա բա յա նի հետ հան դի պե լու, ներ կա-

յաց նե լու ու հա մա ձայ նեց նե լու նրանց հետ Լ. Ղա րա բա ղի և Եր ևա նի 
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պե տա կան հա մալ սա րա նի հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրա գի րը:

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 3. Գու գար քի շր ջա նում և Վա հագ նի գյու ղում վե րա-

կանգն ման աշ խա տանք նե րին հա մալ սա րա նի մաս նակ ցու թյան մա-

սին:

/ Զեկ. Մ. Գրի գո րյան/

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Ս. Սեդ րա կյան[ը], Լ. Հա րու թյու նյան[ը], 

Ս. Շա հա զի զյան[ը], Ս. Համ բար ձու մյան[ը], Գ Ղա րի բյան[ը], Բ. Հա-

րու թյու նյան[ը], Յու. Մկր տու մյան[ը]:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – 1. Կու սակ ցա կան կո մի տե ի ա նու նից շնոր հա կա-

լու թյուն հայտ նել Մ. Գրի գո րյա նին և նրա ղե կա վա րած հե տա զո տա-

կան խմ բին ե րկ րա շար ժից տու ժած վայ րե րում ար ժե քա վոր ու սում նա-

սի րու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար:

2. Կու սակ ցա կան կո մի տե ի ա նու նից շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել 

նաև հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս Ս. Սեդ րա կյա նին և օ տար 

լեզ վի ամ բի ո նի դա սա խոս Ա. Մար գա րյա նին Ալ մա-Ա թա յում բաց ված 

հայ կա կան դպ րո ցին օգ նու թյուն ցույց տա լու հա մար:

3. Ս տեղ ծել հա տուկ հանձ նա ժո ղով ա ռա ջի կա եր կու տար վա ըն-

թաց քում ա ղե տից տու ժած Գու գար քի շր ջա նում շե ֆա կան աշ խա-

տանք նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար:

4. Հանձ նա րա րել հանձ նա ժո ղո վին կարճ ժամ կե տում կազ մել Գու-

գար քի շր ջա նում հա մալ սա րա նի կող մից շե ֆա կան աշ խա տանք նե րի 

ծրա գիր և այն ներ կա յաց նել կու սակ ցա կան կո մի տե ի քն նարկ մա նը:

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 4. Կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Մկր տու մյա նի հա-

ղոր դու մը Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա-

կեր պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վի նա խա պատ րաստ ման մա սին:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] –  Լ. Խուր շու դյա ն[ը], Ս. Ա մի րյա ն[ը], Գ. 

Ղա րի բյա ն[ը], Ս. Համ բար ձու մյա ն[ը], Յու. Մկր տու մյա ն[ը]:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – 1. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա-

կան կազ մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վը հրա վի րել ս. թ. ապ րի լի 

15-ին ժա մը 14-ին Ստ. Շա հու մյա նի ան վան քաղ. լուս. տան դահ լի-

ճում:

2. Հաս տա տել կու սակ ցա կան ը նդ հա նուր ժո ղո վի հետ ևյալ օ րա-

կար գը՝ «Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա-

կեր պու թյան ա ռա ջի կա խն դիր նե րը»:

3. Հանձ նա րա րել կու սակ ցա կան կո մի տե ի քար տու ղար Յու. 
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Մկրտու մյա նին զե կու ցու մով հան դես գա լու կու սակ ցա կան ը նդ հա նուր 

ժո ղո վում:

4. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր-

պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վին ներ կա յաց վող կուս կո մի տե ի զե կուց-

ման թե զիս նե րը տպագ րել «Եր ևա նի հա մալ սա րա ն» շա բա թա թեր թում 

մինչև ժո ղո վի հրա վի րու մը:

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 5. Կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Մկր տու մյա նի հա-

ղոր դու մը « Կոմ սո մոլս կա յա պրավ դա» թեր թում տպագր ված « Հա յաս-

տա նի դա սե րը» և «Ար տա կարգ գոր ծու ղու մ» /1989 թ. 20 հուն վա րի և 

15 մար տի/ հոդ ված նե րի մա սին:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Գ. Ղա րի բյան[ը], Լ. Խուր շու դյան[ը], Յու. 

Մկր տու մյան[ը], 

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – Հի շյալ հոդ ված նե րի վե րա բե րյալ հա մալ սա րա նի 

ա նու նից նա խա պատ րաս տել ե րեք փաս տա թուղթ և ու ղար կել հա մա-

պա տաս խա նա բար

ա) քա ղա քի զին վո րա կան պա րե տին

բ) ՍՄԿԿ Կենտ րո նա կան կո մի տե ի գա ղա փա րա կան հանձ նա ժո-

ղո վին:

գ) ՀԿԿ Կենտ րո նա կան կո մի տե

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 6. ՍՍՀՄ-ո ւմ ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րին 

նվիր ված կոն ֆե րան սի նա խա պատ րաստ ման մա սին:

/ Զեկ. Լ. Խուր շու դյան/:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Տ. Բար սե ղյա նը, Ս. Համ բար ձու մյա նը, 

Յու. Մկր տու մյա նը:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – 1. Ս. թ. մայի սին հա մալ սա րա նում հրա վի րել գի-

տապ րակ տիկ կոն ֆե րանս «ՍՍՀՄ-ո ւմ ազ գա մի ջյան հա րա բե րու-

թյուն նե րը՝ վի ճա կը և պրոբ լեմ նե րը» թե մայով:

2. Կոն ֆե րան սը նա խա պատրաս տե լու հա մար ստեղ ծել հանձ նա-

ժո ղով հետ ևյալ կազ մով. 

- Լ. Խուր շու դյան

- Հ. Հա կո բյան

- Բ. Հա րու թյու նյան

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 7. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան 

կո մի տե ի 1989-1990 թթ. աշ խա տան քային պլա նի մա սին:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Ն. Դավ թյա ն[ը], Յու. Մկր տու մյա ն[ը]:
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[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – Հաս տա տել կուս կո մի տե ի 1988-90 թթ. աշ խա-

տանքային պլա նը:

<....> 

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 1. Ա դր բեջ. ՍՍՀ Խան լա րի շր ջա նի Գե տա շեն գյու-

ղում կենտ րո նաց ված հայ բնակ չու թյա նը դե ղո րայ քով ա պա հո վե լու 

մա սին:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Թ. Թով մա սյան[ը], Ն. Գալս տյան[ը], Յու. 

Մկր տու մյան[ը]:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – 1. Դի մել ՀԽՍՀ ա ռող ջա պա հու թյա նը՝ հա մա պա-

տաս խան ֆոն դե րից Ա դր բեջ. ՀՍՀ34 շր ջա նի Գե տա շեն գյու ղի հայ ազ-

գաբ նակ չու թյա նը դե ղո րայ քով ա պա հո վե լու հար ցով, զբաղ վել հանձ-

նա րա րել կուս կո մի տե ին կից գոր ծող փախս տա կան նե րի օգ նու թյան 

խմ բին /Թ. Ա. Թով մա սյան, Հ. Հ. Հա կո բյան/

2. Դի մել ՀԽՍՀ ա ռող ջա պա հու թյան մի նիստ րու թյա նը հա մա պա-

տաս խան ֆոն դից Ա դրբ. ԽՍՀ Խան լա րի շր ջա նի Գե տա շեն գյու ղի 

հայ ազ գաբ նակ չու թյա նը դե ղո րայ քով ա պա հո վե լու խնդ րան քով, և 

հար ցի դրա կան լուծ ման դեպ քում հանձ նա րա րել կուս կո մի տե ին կից 

գոր ծող փախս տա կան նե րի օգ նու թյան խմ բին զբաղ վել այդ հար ցով:
 

Ե ՐԵ ՎԱ ՆԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ

 ԿՈՒՍ ԿՈ ՄԻ ՏԵ Ի ՔԱՐ ՏՈՒ ՂԱՐ՝              Յու. Ի. ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1148, թ. 30-31, 41-43, 47։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№53

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.11

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

29 մարտի 1989 թ.

Եր ևան

1989 թվա կա նի մար տի 29-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի [կուսակցական կոմիտեի] ը նդ լայն ված նիս տը, ո րին 

ներ կա է ին կուս կո մի տե ի ան դամ նե րը, հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տոր նե-
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րը, ֆա կուլ տե տի դե կան նե րը և կուսբյու րո նե րի քար տու ղար նե րը:

 Նիս տը վա րում էր կուս կո մի տե ի քար տու ղար՝ Յու. Ի. Մկր տու մյա նը:

 Օ ՐԱ ԿԱՐԳ՝ 1. Դա սա դու լը կան խե լու մի ջո ցա ռում նե րի մա սին:

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 1. Դա սա դու լը կան խե լու մի ջո ցա ռում նե րի մա սին 

հար ցը:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – ը նկ. ը նկ. Յու. Մկր տու մյա նը, Ռ. Տո նո յա-

նը, Ս. Ա մի րյա նը, Վլ. Սարգ սյա նը, Յու. Մով սի սյա նը, Գ. Սա հա կյա նը, 

Ա. Թա լա լյա նը, Ռ. Սե րո բյա նը, Հ. Մկրտ չյա նը, Լ. Կա րա պե տյա նը, Մ. 

Դավ թյա նը, Գ. Ղա րի բյա նը, Ստ. Կա րա պե տյա նը, Լ. Հա րու թյու նյա-

նը, Յու. Վար դա նյա նը, Յու. Մկր տու մյա նը:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ]  – 1. Հանձ նա րա րել հա մալ սա րա նի ա րհ մի ու թե նա-

կան կո մի տե ին՝

1.1. Հա մալ սա րա նում դա սա դու լը կան խե լու և մի շարք այլ հար ցեր 

քն նար կե լու նպա տա կով ս. թ. ապ րի լի 1-ին ժ. 14-ին հրա վի րել հա մալ-

սա րա նի կո լեկ տի վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կոն ֆե րանս:

1.2. Հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կոն ֆե րան-

սի հրա վիր ման հա մար ա ռա ջար կել հետ ևյալ ներ կա յա ցուց չա կան 

նոր մա յու րա քան չյուր ֆա կուլ տե տի կո լեկ տի վի 15 ան դամ նե րից մեկ 

պատ գա մա վոր:

2. Հանձ նա րա րել ֆա կուլ տե տային ա րհ բյու րո նե րին նա խա գահ-

նե րին, դե կան նե րին և կուս բյու րո նե րի քար տու ղար նե րին՝ մինչև ս. թ. 

մար տի 31-ը նե րա ռյալ ֆա կուլ տետ նե րում հրա վի րել կո լեկ տի վի ժո-

ղով ներ և ը նտ րել հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վի կոն ֆե րան սի պատ գա-

մա վոր ներ:

 Ե ՐԵ ՎԱ ՆԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ

 ԿՈՒՍ ԿՈ ՄԻ ՏԵ Ի ՔԱՐ ՏՈՒ ՂԱՐ՝              Յու. Ի. ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1148, թ. 48-49։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։
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№54

 ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸՆԴՀԱՆՈՒՐԺՈՂՈՎԻՆ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂԿՈՒՍԿՈՄԻՏԵԻԶԵԿՈՒՑՄԱՆԹԵԶԻՍՆԵՐ

8 ապրիլի 1989 թ.

<....> 

2. Հան րա պե տու թյու նը գտն վում է ծանր վի ճա կում: Եր ևա նի պե-

տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան կոն ֆե-

րան սից (1988 թ. նոյեմ բե րի 15-18) հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում 

տե ղի ու նե ցան խո շոր սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն-

ներ, ա նա սե լի ու ժի բնա կան ա ղետ:

Սկս վեց Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ-ից հայ բնակ չու թյան մաս սա յա-

կան բռ նա գաղ թը, մեր հան րա պե տու թյու նում տե ղի ու նե ցան ը նդ-

հա րում ներ ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում, Հայ կա-

կան ՍՍՀ-ո ւմ ապ րող ա դր բե ջա նա կան բնակ չու թյան զգա լի մասն 

ար տա գաղ թեց Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ, Եր ևան քա ղա քում և մի շարք 

շր ջան նե րում մտց վե ցին պա րե տային ժամ և հա տուկ ի րադ րու թյուն, 

բնու թյան ար հա վիր քը կյան քից զր կեց տաս նյակ հա զա րա վոր մեր 

հայ րե նա կից նե րին, տաս նյակ հա զա րա վոր մարդ կանց հաշ ման դամ 

դարձ րեց, ա վե լի քան կես մի լի ո նի ա նօթ ևան թո ղեց, ձեր բա կալ վե-

ցին «Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ան դամ նե րը, տար բեր բնույ թի խախ-

տում նե րի հա մար պար բե րա բար վար չա կան կա լան քի են են թարկ-

վում մեր հա մա քա ղա քա ցի նե րը, սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյան 

կազ մա կեր պիչ նե րի ու մաս նա կից նե րի մեծ մա սը սո ցի ա լիս տա-

կան օ րի նա կա նու թյան ա մե նայն խս տու թյամբ դեռևս չի պատժ վել: 

Այս ա մե նը, ան կաս կած, չէր կա րող չանդ րա դառ նալ հա մալ սա րա-

նի կո լեկ տի վի կու սակ ցա կան և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի գոր ծու նե ու թյան վրա: Ո ւս տի կու սակ ցա կան ը նդ հա նուր ժո ղո-

վում պետք է վեր լուծ վեն այն բո լոր գոր ծոն նե րը, ո րոնք այ սօր մտա հո-

գում են մեր ժո ղովր դին, բա ցա սա բար ան դրա դառ նում ու սում նա կան 

պրո ցե սի ռիթ միկ ըն թաց քի վրա, զգա լի ո րեն կազ մա լու ծում հա մալ-

սա րա նա կան կյան քը: Պետք է մշակ վեն ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք 

կա րա գաց նեն պրոբ լեմ նե րի լու ծու մը, նպա տա կաուղղ ված կլի նեն գա-

ղա փա րա կան-քա ղա քա կան աշ խա տանք նե րի կա տա րե լա գործ մա նը, 
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կա ռող ջաց նեն մթ նո լոր տը մեր հան րա պե տու թյու նում: 

<....>

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 8 ապ րի լի 1989 թ.

№55

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.14

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿԱՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

21 ապրիլի 1989 թ.

Եր ևան

1989 թվա կա նի ապ րի լի 21-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի նիս տը, ո րին ներ կա է ին Յու. 

Մկր տու մյա նը, Ս. Համ բար ձու մյա նը, Ա. Ա ռուս տա մյա նը, Ն. Դավ թյա-

նը, Ս. Ա ղա սա րյա նը, Տ. Բար սե ղյա նը, Ն. Գալս տյա նը, Լ. Հա րու թյու-

նյա նը, Գ. Սա հա կյա նը, Ս. Ա մի րյա նը, Գ. Ղա րի բյա նը, Լ. Խուր շու-

դյա նը, Մ. Մի նա սյա նը, Ս. Շա հա զի զյա նը,  հրա վիր ված է ին սկզբ նա-

կան կու ս կազ մա կեր պու թյուն նե րի կուսբյու րո նե րի քար տու ղար նե րը:

 Նիս տը վա րում էր կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Ի. Մկր տու մյա-

նը:

 Օ ՐԱ ԿԱՐԳ ՝

<....> 

3. Ապ րի լի 24-ին սգո եր թի կազ մա կերպ ման մա սին:

<....> 

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 3. Ապ րի լի 24-ին հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վի սգո եր թի 

կազ մա կերպ ման մա սին:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Հ. Մկրտ չյան[ը], Մ. Սարգ սյան[ը], Յու. 

Մկր տու մյան[ը]:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – 1. 1915 թ. հայե րի ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի-

շա տա կի սգո եր թը կազ մա կեր պել ս. թ. ապ րի լի 24-ին ժա մը 9-ին:

2. Կոչ ա նել հա մալ սա րա նի բո լոր կու սակ ցա կան նե րին և կո մե րի-

տա կան նե րին, ու սա նո ղու թյա նը և պրո ֆե սո րադա սա խո սա կան կազ-

մին, հա մալ սա րա նի ո ղջ կո լեկ տի վին սգո եր թը ան ցկաց նե լիս հան դես 
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բե րել բարձր կազ մա կերպ վա ծու թյուն և գի տակ ցա կա նու թյուն ու կան-

խել հա կահա սա րա կա կան ա րարք կա տա րե լու բո լոր փոր ձե րը:

 ԿՈՒՍԱ ԿՑԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

ՔԱՐ ՏՈՒ ՂԱՐ՝                                         Յու. Ի. ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1148, թ. 54, 66։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№56

ԽՈՐՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅԱՄԲ

(մի տինգ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում)

27 ապրիլի 1989 թ.

Եր ևան

 Հան րա պե տու թյան հա սա րա կայ նու թյունն ար դեն քա նիցս ա լե-

կոծ վում է «Գա րուն» կա րի ար տադ րա կան մի ա վոր ման Մա սի սի 

ֆաբ րի կա յում, Եր ևա նի տրի կո տա ժա ձեռ նո ցային ար տադ րա կան մի-

ա վոր ման գլ խա դաս ֆաբ րի կա յում և Ե ղեգ նա ձո րի բա ժան մուն քում, 

«Ա նուշ» տրի կո տա ժի ար տադ րա կան մի ա վոր ման Եր ևա նի գլ խա դաս 

և Աշ տա րա կի ֆաբ րի կա նե րում աշ խա տա վո րու հի նե րի տե ղի ու նե-

ցած զանգ վա ծային թու նա վոր ման դեպ քե րի առ թիվ: Հրա պա րա կայ-

նու թյան լի ա կա տար բա ցա կա յու թյունն ու հան րա պե տու թյան լրատ-

վա կան մի ջոց նե րի շա րու նակ վող լռու թյու նը մի այն պա րարտ հող են 

ստեղ ծում զա նա զան ա սե կո սե նե րի տա րած ման հա մար: Հա սա րա-

կայ նու թյան ար դա րա ցի վր դով մունքն իր գա գաթ նա կե տին հա սավ, 

ե րբ «Ա նուշ» ար տադ րա կան մի ա վոր ման գլ խա դաս ֆաբ րի կա յում 

մար տի 25-ին թու նա վոր ված բան վոր նե րից Ա ղավ նի Ա ղա սու Մաթ ևո-

սյա նը ապ րի լի 25-ին մա հա ցավ թու նա վոր ման հետ ևան քով ա ռա ջա-

ցած սր տային ան բա վա րա րու թյու նից: 

Ար տա հայ տե լով ի րենց հա մե րաշ խու թյու նը իր բո ղո քի ձայ նը 

բարձ րաց րած «Ա նուշ» տրի կո տա ժի ար տադ րա կան մի ա վոր ման աշ-

խա տա վո րու թյա նը, հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 

ապ րի լի 27-ին հա մալ սա րա նի մեծ դահ լի ճում կազ մա կեր պե ցին մի-
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տինգ: Մի տին գին հրա վիր վել է ին ՀԽՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դի նա-

խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ Լ. Գ. Սա հա կյա նը, հան րա պե տու թյան 

դա տա խա զի ա ռա ջին տե ղա կալ Վ. Ս. Օ րե խո վը, Ա ռող ջա պա հու թյան 

մի նիստ րի տե ղա կալ ներ Գ. Մ. Հա րու թյու նյա նը և Ու. Ղ. Պո ղո սյա նը, 

սա նէ պիդ վար չու թյան պետ Ա. Խ. Մայ րա պե տյա նը և այլ պաշ տո նա-

տար ան ձինք: Հրա վիր ված ըն կեր նե րին տր վե ցին բազ մա թիվ հար ցեր, 

կա յա ցավ կր քոտ, բայց մտա հոգ ե րկ խո սու թյուն, ո րի ժա մա նակ հա-

մալ սա րա նա կան նե րը ի րենց դժ գո հու թյունն ար տա հայ տե ցին ա ռող-

ջա պա հու թյան և ի րա վա պահ պան մար մին նե րի` թու նա վո րում նե րի 

հե տաքն նու թյան հար ցում ցու ցա բե րած ան նե րե լի դան դաղ կո տու-

թյան, լրատ վա կան մի ջոց նե րի կող մից կա ռա վա րա կան հանձ նա ժո-

ղո վի գոր ծու նե ու թյան լու սա բան ման բա ցա կա յու թյան, ի րա վա պահ-

պան մար մին նե րի ո րոշ դեպ քե րում ան հար կի փու թա ջա նու թյան, ի սկ 

ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում` դա տա պար տե լի ան վճ ռա կա նու թյան 

հա մար:

 Քա նի որ թու նա վոր ման բո լոր դեպ քերն ար դյունք են Ա դր բե ջա նա-

կան ԽՍՀ-ից ներ մուծ ված հում քի օգ տա գործ ման, վճ ռա կան պա հանջ 

ա ռա ջադր վեց ներ մուծ վող հում քի նկատ մամբ խս տա գույն վե րահս կո-

ղու թյուն սահ մա նե լու հար ցում, ի սկ ա ռան ձին դեպ քե րում հրա ժար-

վել ո րոշ տն տե սա կան կա պե րից: Մտա վա խու թյուն հայտն վեց, որ 

չի բա ցառ վում նմա նօ րի նակ դեպ քե րի հնա րա վո րու թյու նը Լեռ նային 

Ղա րա բա ղում, ո ւս տի ան հրա ժեշտ հա մար վեց ԼՂԻՄ-ի տն տե սա կան 

զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը կեն սա գոր ծե լիս նրա կա պե րը 

կողմ նո րո շել դե պի Հայ կա կան ԽՍՀ և այլ հան րա պե տու թյուն ներ:

 Մի տին գի մաս նա կից նե րը լի ա կա տար հա մե րաշ խու թյուն հայտ-

նե ցին «Ա նուշ» տրի կո տա ժի ար տադ րա կան մի ա վոր ման Եր ևա նի 

գլ խա դաս ֆաբ րի կայի աշ խա տա կից նե րի ա ռաջ քա շած բո լոր պա-

հանջ նե րին: Քն նարկ ված հար ցե րի վե րա բե րյալ հա մալ սա րա նի կո-

լեկ տի վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ըն դու նե ցին ո րո շում:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 6 մայի սի 1989 թ.
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№57

ՈՐՈՇՈՒՄ

[ԵՊՀԿՈԼԵԿՏԻՎԻՄԻՏԻՆԳԻՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ]

27 ապ րի լի 1989 թ.

Եր ևան

 Հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի տին գը իր 

վրդով մունքն է հայտ նում հան րա պե տու թյան մի շարք ար տադ րա-

կան ձեռ նար կու թյուն նե րում տե ղի ու նե ցած աշ խա տա վո րու հի նե րի 

զանգ վա ծային թու նա վոր ման հե տաքն նու թյան ան նե րե լի դան դաղ-

կո տու թյան առ թիվ և զար մանք է ար տա հայ տում ա ռող ջա պա հու թյան 

և ի րա վա պահ պան մար մին նե րի կող մից ցու ցա բեր ված ոչ օ պե րա տի-

վու թյան և հրա պա րա կայ նու թյան բա ցա կա յու թյան հա մար:

1. Հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի տին գը իր լի-

ա կա տար հա մե րաշ խու թյունն է հայտ նում «Ա նուշ» տրի կո տա ժի ար-

տադ րա կան մի ա վոր ման կո լեկ տի վի ա ռա ջադ րած պա հանջ նե րին:

2. Մի տին գը գտ նում է, որ զանգ վա ծային թու նա վո րում նե րի կա-

պակ ցու թյամբ ստեղծ ված կա ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու-

նե ու թյան մեջ բա ցա կա յում է ան հրա ժեշտ հրա պա րա կայ նու թյու նը, 

ո ւս տի մի տին գի մաս նա կից նե րը պա հան ջում են ա պա հո վել հան-

րա պե տու թյան լրատ վա կան մի ջոց նե րի կող մից հանձ նա ժո ղո վի աշ-

խա տան քի հա մա կող մա նի լու սա բա նու մը և ցայ սօր կա տար ված հե-

տաքն նու թյան ար դյունք նե րը հրա պա րա կել շու տա փույթ:

3. Մի տին գը հանձ նա րա րում է հա մալ սա րա նի ա րհ կո մի տե ին և 

ԼԿԵՄ կո մի տե ին՝ հա մալ սա րա նա կան նե րից ստեղ ծել հա սա րա կա-

կան հանձ նա ժո ղով և միջ նոր դում է ՀԿԿ Կենտ կո մին և կա ռա վա րու-

թյա նը ա պա հո վե լու նրա գոր ծուն մաս նակ ցու թյու նը կա ռա վա րա կան 

հանձ նա ժո ղո վի հե տաքն նու թյա նը:

4. Քա նի որ թու նա վոր ման բո լոր դեպ քե րը ար դյունք են Ա դր բե ջա-

նա կան ԽՍՀ-ից ներ մուծ ված հում քի օգ տա գործ ման, վճ ռա կա նո րեն 

պա հան ջել հան րա պե տու թյան հա մա պա տաս խան մար մին նե րից 

սահ մա նե լ ներ մուծ վող հում քի նկատ մամբ խս տա գույն վե րահս կո ղու-

թյուն, ի սկ ա ռան ձին դեպ քե րում հրա ժար վել ո րոշ տն տե սա կան կա-

պե րից: Չբա ցա ռե լով նմա նօ րի նակ դեպ քե րի հնա րա վո րու թյու նը նաև 

Լեռ նային Ղա րա բա ղում, ան հրա ժեշտ հա մա րել ԼՂԻՄ-ի տն տե սա-
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կան զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը կեն սա գոր ծե լիս նրա կա պե-

րը կողմ նո րո շել դե պի Հայ կա կան ԽՍՀ և այլ հան րա պե տու թյուն ներ:

5. Միջ նոր դել ՀԿԿ Կենտ կո մին և Հայ կա կան ԽՍՀ կա ռա վա րու-

թյա նը` ա պա հո վե լու «Ա նուշ» տրի կո տա ժի ար տադ րա կան մի ա վոր-

ման գոր ծա դու լային կո մի տե ի ան դամ նե րի ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը:

6. Պա հան ջել, որ պես զի հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու թյու նը և 

ի րա վա պահ պան մար մին նե րը պար բե րա բար հան դես գան մա մու լում, 

հե ռուս տա տե սու թյամբ, ռա դի ոյով և ման րա մասն ին ֆոր մա ցի ա տան 

աշ խա տա վո րու թյա նը հու զող խն դիր նե րի մա սին:

7. Սույն ո րո շու մը հրա տա րա կել «Եր ևա նի հա մալ սա րան» թեր-

թում:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 6 մայի սի 1989 թ.

№58

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԴԵՊՈՒՏԱՏԻՀԵՏ

12 մայիսի 1989 թ.

Եր ևան

 Մայի սի 12-ին բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի 220 լսա րա նում տե-

ղի ու նե ցավ հա մալ սա րա նի տար բեր ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րի 

հան դի պու մը ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի դե պու տատ, ՀԽՍՀ ԳԱ 

ա կա դե մի կոս Էդ. Ա ղա յա նի հետ: Ու սա նող նե րը դե պու տա տին պատ-

վի րան տվե ցին ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյուն ներ-

կա յաց նել ան հա պաղ նս տաշր ջան հրա վի րե լու մա սին պա հանջ` 

ա ռա ջար կե լով նս տաշր ջա նի հետ ևյալ օ րա կար գը` 

ա.  Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի ի նք նո րոշ ման խնդի-

րը.

բ. « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ձեր բա կալ ված ան դամ նե րի ա զատ ար-

ձակ ման հետ կապ ված հար ցե րը.

գ. Ա ղե տյալ վայ րե րի վե րա կանգն ման և կա ռուց ման վի ճա կը և ըն-

թաց քը:

 Հան դի պու մից ան մի ջա պես հե տո դե պու տատ Էդ. Ա ղա յա նը կազ-

մեց պատ վի րա նին հա մա պա տաս խան միջ նոր դա գիր և այն հանձ նեց 
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ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուրդ:

 Դե պու տատ Էդ. Ա ղա յա նի և ու սա նող նե րի հան դի պումն ան ցավ 

փո խա դարձ հար գան քի ու փո խըմբռն ման մթ նո լոր տում: Դե պու տատ 

Էդ. Ա ղա յա նը հան դիպ ման ըն թաց քում պա տաս խա նեց ու սա նող նե-

րին հե տաքրք րող բազ մա թիվ հար ցե րի, խո սեց նաև իր` որ պես դե պու-

տա տի ա պա գա ծրագ րե րի և ա նե լիք նե րի մա սին:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 13 մայի սի 1989 թ.

№59

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.15

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

17 մայիսի 1989 թ.

Եր ևան

1989 թվա կա նի մայի սի 17-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի նիս տը, ո րին մաս նակ ցում 

է ին՝ Յու. Մկր տու մյա նը, Ս. Համ բար ձու մյա նը, Հ. Մկրտ չյա նը, Ս. Ա ղա-

սա րյա նը, Լ. Խուր շու դյա նը, Հ. Հա րու թյու նյա նը, Մ. Սարգ սյա նը, Ն. 

Դավ թյա նը, Ա. Ա ռուս տա մյա նը, Տ. Բար սե ղյա նը, Մ. Մի նա սյա նը, Ն. 

Գալս տյա նը, Ս. Շա հա զի զյա նը, Ս. Կա րա պե տյա նը:

 Նիս տին ներ կա է ին ՀԿԿ Մյաս նի կյա նի շրջ կո մի ա ռա ջին քար տու-

ղար Մ. Հ. Զա քա րյա նը և ՀԿԿ Եր ևա նի քաղ կո մի ե րկ րորդ քար տու-

ղար՝ Վ. Բ. Ա ղա յա նը:

 Նիս տը վա րում էր կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Ի. Մկր տու մյա-

նը:
 

Օ ՐԱ ԿԱՐԳ՝ 

<....> 

2. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան ը նդ հա նուր 

ժո ղո վի հրա վիր ման մա սին:

<....> 

 [Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 2.  Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա-

կան կազ մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վի հրա վիր ման մա սին: 
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/ Զեկ. Յու. Մկր տու մյան/

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Լ. Խուր շու դյան[ը], Հ. Մկրտ չյան[ը], Ս. 

Համ բար ձու մյան[ը], Հ. Աբ րա հա մյան[ը], Լ. Հա րու թյու նյան[ը], Յու. 

Մկր տու մյան[ը]:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – 1. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա-

կան կազ մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վը հրա վի րել ս. թ. մայի սի 

18-ին ժ. 15-ին, հա մալ սա րա նի մեծ դահ լի ճում։ 

2. Հաս տա տել ժո ղո վի հետ ևյալ օ րա կար գը՝ « Հա մալ սա րա նում, 

հան րա պե տու թյու նում և Ար ցա խում տի րող ի րա վի ճա կը և Եր ևա-

նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան 

խնդիր նե րը»:

3. Հանձ նա րա րել կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Մկր տու մյա նին 

զե կու ցու մով հան դես գա լ կու սակ ցա կան ժո ղո վում:

4. Հանձ նա րա րել սկզբ նա կան կուս կազ մա կեր պու թյուն նե րի քար-

տու ղար նե րին ա պա հո վել ԽՄԿԿ ան դամ նե րի և ան դա մու թյան թեկ-

նա ծու նե րի մաս նակ ցու թյու նը ժո ղո վին:

5. Հաշ վա ռու մը սկ սել մայի սի 18-ին ժ. 14-ից, մուտ քը կու սակ ցա-

կան տոմ սե րով:

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1148, թ. 67, 71։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№60

ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ԿՈՒՍԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԺՈՂՈՎԸ

18 մայիսի 1989 թ.

Եր ևան

 Մայի սի 18-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

սկզբ նա կան կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վը, 

ո րը քն նար կեց «Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում, հան րա պե-

տու թյու նում և Ար ցա խում տի րող ի րա վի ճա կը և հա մալ սա րա նի կու-

սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան խն դիր նե րը» հար ցը: Այդ հար ցի առ-

թիվ զե կու ցու մով հան դես ե կավ կու սակ ցա կան կո մի տե ի քար տու ղար 

Յու. Մկր տու մյա նը:
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 Զե կու ցո ղը նշեց, որ հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր-

պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղով նե րի ա վան դույ թի վե րա կանգ նու մը խո-

շոր ի րա դար ձու թյուն է հա մալ սա րա նա կան կյան քում: Այն մե ծա պես 

կնպաս տի կո լեկ տի վի գոր ծու նե ու թյան դե մոկ րա տաց մա նը, կմ ղի 

նրան ա վե լի հս տակ, ա վե լի բո վան դա կա լից, ա վե լի նպա տա կաս լաց 

աշ խա տան քի: 

Այ սօր վա ժո ղո վում մենք քն նար կում ե նք մեկ կար ևո րա գույն հարց` 

հա մալ սա րա նում, հան րա պե տու թյու նում ու Ար ցա խում տի րող ի րա վի-

ճա կը և մեր կազ մա կեր պու թյան խն դիր նե րը: Վեր ջին ժա մա նակ ներս 

ու սում նա կան պրո ցե սը հա ճա խա կի է խա փան վում, տե ղի են ու նե նում 

դա սա դուլ ներ, կու սակ ցա կան և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի գոր ծու նե ու թյու նը է ա կան բե կում չի մտց նում հա մալ սա րա նա-

կան կյան քի նոր մալ ռիթ մի ա պա հով ման գոր ծում: Ո ւս տի, կու սակ ցա-

կան ը նդ հա նուր ժո ղո վում պետք է վեր լուծ վեն այն բո լոր պատ ճառ-

ներն ու գոր ծոն նե րը, ո րոնք ա ռա ջաց րել են նման ի րա վի ճակ, պետք 

է մշակ վեն ա ռա ջարկ ներ, ո րոնք կա րա գաց նեն գո յու թյուն ու նե ցող 

պրոբ լեմ նե րի լու ծու մը:

 Մի ան շա նակ կա րե լի է ա սել, որ ու սում նա կան պրո ցե սի խա փա-

նում նե րը, կու սակ ցա կան և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

գոր ծու նե ու թյան քիչ ար դյու նա վե տու թյու նը կապ ված չեն ներ հա մալ-

սա րա նա կան պրոբ լեմ նե րի ու ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ, այլ նախ և 

ա ռաջ հան րա պե տու թյու նում և Ար ցա խում տի րող ի րա վի ճա կի հետ, 

ո ւս տի, կցան կա նայի ձեր ու շադ րու թյու նը հրա վի րել ա ռա վել կար ևոր 

հար ցե րի վրա, ա սաց զե կու ցո ղը: 

Ա ռա ջին կար ևոր հար ցը ար ցա խա հա յու թյան պրոբ լեմն է: Այս օ րե-

րին Լեռ նային Ղա րա բա ղում սկս վել է եր կա րատև գոր ծա դուլ: Չնա-

յած ըն դուն ված բազ մա թիվ ո րո շում նե րի, ար ցա խա հա յու թյան պրոբ-

լե մը լու ծում չի ստա նում, ո րով հետև նրա հիմ նա կան պա հան ջը մերժ-

վում է, ի սկ 1989 թվա կա նի հուն վար ամ սից մար զում գոր ծող Հա տուկ 

կա ռա վար ման կո մի տեն ի վի ճա կի չե ղավ ի րա կա նաց նե լու մի ու թե նա-

կան կու սակ ցա կան ու պե տա կան մար մին նե րի ո րո շում նե րը: Ի նչ պես 

նախ կի նում, այն պես էլ այ սօր Լեռ նային Ղա րա բա ղի ա դր բե ջա նաց-

ման վտան գը առ կա է, ա վե լին, այն ա րա գո րեն ի րա գործ վում է, ո րը չի 

կա րող չա ռա ջաց նել ամ բողջ հա յու թյան բո ղո քը, չդիտ վել որ պես լե նի-

նյան ազ գային քա ղա քա կա նու թյան կո պիտ խախ տում: 
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Ել նե լով այն ի րո ղու թյու նից, որ մենք դեռևս գտն վում ե նք վե րա կա-

ռուց ման սկզբ նա կան փու լում, դեռևս ի վի ճա կի չենք ազ գային հար-

ցե րը լու ծե լու բուն լե նի նյան ազ գային քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք-

նե րով, նպա տա կա հար մար ե նք հա մա րում ԼՂԻՄ-ը լի ո վին դուրս 

բե րել Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ-ի են թա կա յու թյու նից, են թար կե լով այն 

Մի ու թյան կու սակ ցա կան, պե տա կան ու տն տե սա կան մար մին նե րին: 

Ե րկ րոր դը` վե րա կանգ նել մար զային կու սակ ցա կան և խորհր դային 

մար մին նե րը ի րենց նախ կին լի ա զո րու թյուն նե րով: Մեր խո րին հա մոզ-

մամբ, այդ օր գան նե րի վե րա ցու մը մի ան գա մայն բա ցա սա բար ան-

դրա դար ձավ ի րադ րու թյան բա րե լավ ման վրա և հա կա սում է ե րկ րում 

ըն թա ցող դե մոկ րա տաց ման պրո ցե սին: 

Երկ րորդ պրոբ լե մը, ո րը լար վա ծու թյուն է ա ռա ջաց նում հան րա պե-

տու թյու նում, սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյան քա ղա քա կան գնա-

հա տա կա նի բա ցա կա յու թյունն է մի ու թե նա կան կու սակ ցա կան և պե-

տա կան մար մին նե րի կող մից: Այն ցն ցեց մեր ժո ղովր դին, բազ մազգ 

Խորհր դային Մի ու թյու նը լայն ար ձա գանք գտավ մո լո րա կի բո լոր 

ե րկր նե րում: Եվ, չնա յած դրան սում գայի թը մինչև այժմ քա ղա քա կան 

գնա հա տա կան չի ստա ցել: Ետ սում գայի թյան ի րա դար ձու թյուն նե րը, 

ո րոնք չա փա զանց սրե ցին ա ռանց այն էլ լար ված ի րա վի ճա կը, ցույց 

տվե ցին, որ քա ղա քա կան գնա հա տա կա նի բա ցա կա յու թյու նը նպաս-

տեց ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րի վատ թա րաց մա նը, նոր զո-

հեր բե րեց: Մենք պա հան ջում ե նք տալ քա ղա քա կան գնա հա տա կան 

սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյուն նե րին, մենք պա հան ջում ե նք բա-

ցա հայ տել սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյուն նե րի հո վա նա վո րող նե-

րին, կազ մա կեր պող նե րին և ի րա գոր ծող նե րին: Մենք պա հան ջում ե նք 

այն ո րա կել որ պես մարդ կու թյան, հու մա նիզ մի դեմ ո ւղղ ված գոր ծո-

ղու թյուն: Խո րա պես հա մոզ ված ե նք, որ ե թե նման մո տե ցում ցու ցա-

բեր վեր ժա մա նա կին, Ա դր բե ջա նում և Հա յաս տա նում տե ղի չէ ին ու-

նե նա հե տա գա ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն ներ, ո րոնք նոր զո հեր 

պատ ճա ռե ցին, ո րոնք նույն պես դա տա պար տե լի են, և հան ցա վոր նե-

րը պետք է պատժ վեն սո ցի ա լիս տա կան օ րի նա կա նու թյան ա մե նայն 

խս տու թյամբ: 

Եր րորդ պրոբ լե մը՝ «Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ան դամ նե րի ան հա պաղ 

ա զա տումն է, ո րոնց թվում են նաև հա մալ սա րա նի ե րեք դա սա խոս ներ: 

Ար դեն եր կար ա միս ներ նրանք գտն վում են ձեր բա կա լու թյան մեջ, և 
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մենք ոչ մի ին ֆոր մա ցի ա չու նենք նրանց ա ռող ջու թյան մա սին, նրանց 

կող մից կա տար ված հան ցանք նե րի մա սին: Կար ծում եմ, հա մալ սա-

րա նի կու սակ ցա կան ժո ղո վը մեկ ան գամ ևս կպա հան ջի «Ղա րա բաղ» 

կո մի տե ի ան դամ նե րի ան հա պաղ ա զա տու մը, և մի այն դա տը ցույց 

կտա` կա՞ն ա րդյոք հան ցա վոր եր ևույթ ներ նրանց գոր ծո ղու թյուն նե-

րի մեջ: Հան րա պե տու թյու նում լար վա ծու թյուն է ա ռա ջա նում նաև այն 

պատ ճա ռով, որ տար բեր բնույ թի խախ տում նե րի հա մար պար բե րա-

բար վար չա կան կա լան քի են են թարկ վում մեր հա մա քա ղա քա ցի նե րը, 

Եր ևա նում և հան րա պե տու թյան մի շարք շր ջան նե րում ար դեն եր կար 

ա միս ներ գոր ծում են հա տուկ դրու թյու նը և պա րե տային ժա մը: Այ սօր-

վա ժո ղո վում մենք մեկ ան գամ ևս դի մում ե նք վե րա դաս մար մին նե րին՝ 

հա նե լու այն, դրա նով ի սկ ստեղ ծե լով Եր ևան քա ղա քում և հան րա պե-

տու թյան շր ջան նե րում բա րեն պաստ պայ ման ներ վե րա կա ռուց ման 

պրո ցես նե րի զար գաց ման ու խո րաց ման հա մար:

 Չոր րորդ պրոբ լե մը, ո րը հու զում է հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վին, այն 

է, որ մեզ խո րա պես ան հանգս տաց նում է այն ի րո ղու թյու նը, որ ա ղե տի 

շր ջան նե րում դան դաղ են ըն թա նում վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե-

րը, շատ դեպ քե րում ա նար դյու նա վետ է ստաց ված օգ նու թյու նը տու-

ժած նե րին հասց նե լու կոնկ րետ գոր ծու նե ու թյու նը, վատ են օգ տա-

գործ վում հան րա պե տու թյան և մաս նա վո րա պես բռ նա գաղթ ված հայ 
բնակ չու թյան աշ խա տան քային ռե զերվ նե րը: Ծանր և չլուծ ված հոգ սե-
րից մեկն է բռ նա գաղթ ված նե րի խն դի րը, ո րոնց թի վը այ սօր 200.000-ի 
շր ջա նակ նե րում է: Մի բան պարզ է, որ նրանց մեծ մա սը հե տա դար ձի 
հնա րա վո րու թյուն չու նի, ո ւս տի պետք է ա մեն ի նչ ձեռ նարկ վի նրանց 
ան ցա վա գին տե ղա վոր ման և աս տի ճա նա կան ա դապ տա ցի այի ո ւղ-
ղու թյամբ: Դրան է ա պես կն պաս տի նաև բռ նա գաղթ ված նե րի լայ նո-
րեն ներգ րա վու մը ա ղե տի գո տում վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե-
րում:

 Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի այ սօր ա ղե տի շր ջան նե րում տն տե-
սա կան զար գաց ման ա զատ գո տի ստեղ ծե լու խն դի րը, ո րի լու ծու մը 
դեռևս ան բա վա րար է ըն թա նում:

 Կան նաև բազ մա թիվ այլ պրոբ լեմ ներ, բայց վե րո հի շյալ խն դիր-
նե րի ճիշտ, ար դա րա ցի լու ծու մը մե ծա պես կա ռող ջաց նի բա րո յա-
հո գե բա նա կան մթ նո լոր տը հան րա պե տու թյու նում և կս տեղ ծի նա-
խադրյալ ներ հա մալ սա րա նա կան կյան քը նոր մա լաց նե լու և հա մալ-
սա րա նա կան նե րի ու ժերն ակ տի վո րեն օգ տա գոր ծե լու կար ևո րա գույն 
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խն դիր նե րի ի րա գործ ման ո ւղ ղու թյամբ:
 Զե կուց ման շուր ջը ծա վալ ված մտ քե րի փո խա նա կու թյա նը մաս-

նակ ցե ցին ը նդ հա նուր ֆի զի կայի ամ բի ո նի ու սում նա կան լա բո րա-
տո րի այի վա րիչ Մ. Մար տի րո սյա նը, ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի 
դե կան, դոց. Ռ. Պետ րո սյա նը, պատ մա կան մա տե րի ա լիզ մի և բա րո-
յա գի տու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ Ա. Գևոր գյա նը, տն տե սա գի տա կան 
կի բեռ նե տի կայի ֆա կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Յու. Մով սի սյա նը, պինդ 
մարմ նի ֆի զի կայի ամ բի ո նի վա րիչ, պրոֆ. Ա. Դուր գա րյա նը, կի րա-
ռա կան մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տե տի դե կան, դոց. Ռ. Տո նո յա նը, 
ԽՄԿԿ պատ մու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ Հ. Հա կո բյա նը, հայ ժո ղովրդի 
պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, պրոֆ. Լ. Խուր շու դյա նը, Եր ևա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս Ս. Համ-
բար ձու մյա նը:

 Ժո ղո վը քն նարկ ված հար ցի առ թիվ ըն դու նեց հա մա պա տաս խան 
ո րո շում ներ, որոնք տպագրվում են մեր թերթի սույն համարում:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 3 հու նի սի 1989 թ.

№61 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸՆԴՀԱՆՈՒՐԺՈՂՈՎԻ

18 մայիսի 1989 թ.

Եր ևան

 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր-

պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վը, լսե լով և քն նար կե լով «Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նում, հան րա պե տու թյու նում և Ար ցա խում տի րող 

ի րա վի ճա կը և հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան 

խն դիր նե րը» հար ցը (զեկ.` կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Ի. Մկր տու-

մյան), նշում է, որ հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան 

կոն ֆե րան սից հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում տե ղի ու նե ցան խո-

շոր սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն ներ, ա նա սե լի ու ժի 

բնա կան ա ղետ: Սկս վեց Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ-ից հայ բնակ չու թյան 

մաս սա յա կան բռ նա գաղթ, Եր ևան քա ղա քում և հան րա պե տու թյան 
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մի շարք շր ջան նե րում մտց վե ցին պա րե տային ժամ և հա տուկ դրու-

թյուն, բնու թյան ար հա վիր քին զոհ դար ձան տաս նյակ հա զա րա վոր 

քա ղա քա ցի ներ, հա զա րա վոր մար դիկ հաշ ման դամ դար ձան, ա վե լի 

քան կես մի լի ոն մարդ մնաց ա նօթ ևան, ձեր բա կալ վե ցին «Ղա րա բաղ» 

կո մի տե ի ան դամ նե րը, տար բեր բնույ թի խախ տում նե րի պատր վա կով 

պար բե րա բար վար չա կան կա լան քի են են թարկ վում մեր հա մա քա ղա-

քա ցի նե րը, սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյան, Հա յաս տա նի ար դյու-

նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րում մաս սա յա կան թու նա վոր ման 

դեպ քե րի կազ մա կեր պիչ նե րի ու ի րա գոր ծող նե րի մեծ մա սը սո ցի ա լիս-

տա կան օ րի նա կա նու թյան ա մե նայն խս տու թյամբ դեռևս չի պատժ-

վել: Վեր ջին ժա մա նակ ներս խիստ սր վել է ի րադ րու թյու նը Լեռ նային 

Ղա րա բա ղում, ո րի պատ ճառ նե րը նշ ված են ԼՂԻՄ-ի հայ բնակ չու-

թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` Մ. Ս. Գոր բա չո վին հաս ցե ագրված բաց 

նա մա կում: Այս ա մե նը, ան կաս կած, իր ազ դե ցու թյունն ու նե ցավ հա-

մալ սա րա նի կո լեկ տի վի, կու սակ ցա կան և հա սա րա կա կան կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան վրա, հան գեց րեց ու սում նա կան 

պրո ցե սի և ը նդ հան րա պես կար գա պա հու թյան խա փա նում նե րի` դա-

սա դուլ նե րի ձևով: 

Անդ րա դառ նա լով այս և մի շարք այլ քա ղա քա կան, սո ցի ալ-տն տե-

սա կան, ազ գային, ի նչ պես նաև ներ հա մալ սա րա նա կան պրոբ լեմ նե-

րին կու սակ ցա կան ը նդ հա նուր ժո ղո վը գտ նում է.

1. հան րա պե տու թյու նում ղա րա բա ղյան ի րա դար ձու թյուն նե րի 

հետ ևան քով ա ռա ջա ցել է ար տա կարգ բարդ քա ղա քա կան ու գա ղա-

փա րա բա րո յա կան կա ցու թյուն, ո րը չի կա րող շտկ վել ա ռանց ղա րա-

բա ղյան հա յու թյան և ամ բողջ հայ ժո ղովր դի ար դա րա ցի պա հան ջը 

բա վա րա րե լու: Ղա րա բա ղյան շար ժու մը վե րա կա ռուց ման դե մոկ րա-

տաց ման ար դյունք հան դի սա ցող հա մազ գային շար ժում է, ո րը ԽՄԿԿ 

Կենտ կո մի 1988 թ. փետր վա րի 21-ի ո րոշ ման մեջ և մաս սա յա կան 

լրատ վու թյան մի ջոց նե րի կող մից ա նար դա րա ցի ո րեն ո րա կա վոր վեց 

որ պես ազ գա յ նա կա նու թյուն և ծայ րա հե ղա կա նու թյուն: Այս պի սով, 

վե րա կա ռուց ման ծնուն դը հան դի սա ցող հա մա ժո ղովր դա կան շարժ-

մա նը հապ ճե պո րեն փակց վե ցին ստա լի նյան զի նա նո ցից վերց ված 

քա ղա քա կան պի տակ ներ: Ի րա դար ձու թյան ըն թաց քը ԽՍՀՄ Գե րա-

գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան 1988 թ. հու լի սի 18-ի ԽՄԿԿ Կենտ կո-

մի և ԽՍՀՄ Մի նիստր նե րի խորհր դի ըն դու նած հայտ նի ո րո շում նե րից 
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հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում ցույց տվեց, որ Ա դր բե ջա նա կան 

ԽՍՀ ղե կա վա րու թյու նը, ԼՂԻՄ-ի Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տե ի 

թողտ վու թյամբ լուրջ խո չըն դոտ ներ է ստեղ ծում Լեռ նային Ղա րա բա-

ղում կու տակ ված պրոբ լեմ նե րի լուծ մանն ո ւղղ ված այդ ո րո շում նե րի 

կեն սա գործ ման ճա նա պար հին: Մինչև օ րս էլ չեն դա դա րում Ա դր բե-

ջա նա կան ԽՍՀ ղե կա վա րու թյան կող մից ազ գա մի ջյան հա րա բե րու-

թյուն նե րը էլ ա վե լի սրե լու ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող սադ րիչ գոր-

ծո ղու թյուն նե րը: Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ հան րա պե տա կան թեր թե րում 

տպագր վում են բազ մա թիվ նյու թեր, ո րոն ցում ո րո շա կի ո րեն ժխտվում 

է Լեռ նային Ղա րա բա ղի պրոբ լե մի ար դա րա ցի լուծ ման ա մեն մի հնա-

րա վո րու թյուն: Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ ներ կայիս ղե կա վա րու թյան 

հա կաօ րի նա կան վար քա գի ծը գա լիս է ան պատ ժե լի ու թյան վս տա հու-

թյու նից: Այս միտ քը ը նդ գծ ված է նաև ԼՂԻՄ-ի հայ բնակ չու թյան ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րի` Մ. Ս. Գոր բա չո վին հաս ցե ագրված բաց նա մա կում, 

որ տեղ ար դա րա ցի և օբյեկ տի վո րեն ներ կա յաց վում են Լեռ նային Ղա-

րա բա ղում ի րադ րու թյան սր ման պատ ճառ նե րը:

 Ժո ղո վը պա հան ջում է ԽՄԿԿ Կենտ կո մից, ԽՍՀՄ Գե րա գույն 

խորհր դի նա խա գա հու թյու նից, ի նչ պես նաև ՀԿԿ Կենտ կո մից և ՀԽՍՀ 

Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյու նից կու սակ ցա կան և պե տա-

կան սկզ բուն քային գնա հա տա կան տալ Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ ներ-

կայիս ղե կա վա րու թյան նման հա կաօ րի նա կան վար քագ ծին: Մի ա-

ժա մա նակ կու սակ ցա կան ը նդ հա նուր ժո ղո վը պա հան ջում է ՀԽՍՀ 

Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյու նից մինչև ԽՍՀՄ ժո ղովր դա-

կան դե պու տատ նե րի ա ռա ջի կա հա մա գու մա րը, մինչև մայի սի 21-

ը, հրա վի րել ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի ար տա հերթ նս տաշր ջան և 

քննար կել Լեռ նային Ղա րա բա ղում ստեղծ ված բարդ սո ցի ալ-տն տե-

սա կան և քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի հար ցը:

2. Աշ խա տա վո րու թյան, ի նչ պես նաև հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վի 

և հատ կա պես ու սա նո ղու թյան շր ջա նում տար վող գա ղա փա րա քա-

ղա քա կան աշ խա տանք նե րին լուրջ հար ված հասց րեց ղա րա բա ղյան 

ի րա դար ձու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ հան րա պե տու թյու նում և Ար ցա-

խում տի րող ի րա վի ճա կի խե ղա թյուր ված լու սա բա նու մը լրատ վու-

թյան մաս սա յա կան մի ջոց նե րի կող մից:

 Ժո ղո վը պա հան ջում է դա դա րեց նել լրատ վու թյան մաս սա յա-

կան մի ջոց նե րի նման վե րա բեր մուն քը, ո րը խո րա պես ոտ նա հա րում 
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է հան րա պե տու թյան սու վե րե նու թյու նը, վի րա վո րում մեր ժո ղովր դի 

ազ գային ար ժա նա պատ վու թյու նը: Այդ ա մենն ու սա նող ե րի տա սար-

դու թյան շր ջա նում ծնում է ի րա վա ցի դժ գո հու թյուն ներ, ա ռաջ բե րում 

լրատ վու թյան մի ջոց նե րի հան դեպ ան վս տա հու թյուն ու թե րա հա վա-

տու թյուն:

3. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան ը նդ հա նուր 

ժո ղո վը մի ա նում է ԼՂԻՄ-ի հայ բնակ չու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` 

Մ. Ս. Գոր բա չո վին հաս ցե ագ րված բաց նա մա կում ներ կա յաց վող ար-

դա րա ցի պա հանջ նե րին և գտ նում է, որ ԼՂԻՄ-ի Հա տուկ կա ռա վար-

ման կո մի տեն ի րեն չի ար դա րաց նում և ի վի ճա կի չէ ի րա կա նաց նե-

լու Լեռ նային Ղա րա բա ղի վե րա բե րյալ կու սակ ցա կան, պե տա կան, 

խորհրդային բարձ րա գույն մար մին նե րի ըն դու նած ո րո շում նե րը, և 

պա հան ջում է վե րա կանգ նել կու սակ ցու թյան մար զային կո մի տեն և 

մար զային խորհր դի գոր ծա դիր կո մի տեն:

4. Հան րա պե տու թյան ծանր հոգ սե րից մեկն է բռ նա գաղթ ված նե-

րի խն դի րը: Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն հան րա-

պե տու թյուն մուտք է գոր ծել 190 հա զար բռ նա գաղթ ված: Ան շուշտ, 

բռնա գաղթ ված նե րը մեծ պրոբ լեմ ներ են ստեղ ծել հան րա պե տու թյան 

ղե կա վա րու թյան հա մար: Սա կայն, պարզ է նաև այն, որ ԽՍՀՄ և 

հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյուն նե րը դեռևս ար մա տա կան մի-

ջո ցա ռում ներ չեն ձեռ նար կել բռ նա գաղթ ված նե րի սո ցի ալ-տն տե սա-

կան և բա րո յա կան խն դիր նե րը լու ծե լու ո ւղ ղու թյամբ: Պետք է ա մեն 

ի նչ ձեռ նարկ վի նրանց ան ցա վա գին տե ղա վոր ման և աս տի ճա նա կան 

ա դապ տա ցի այի ո ւղ ղու թյամբ: Դրան է ա պես կն պաս տի նաև նրանց 

ը ստ ա մե նայ նի ներգ րա վու մը ա ղե տի գո տու վե րա կանգն ման աշ խա-

տանք նե րին:

5. Հա մալ սա րա նի ո ղջ կո լեկ տի վին և կու սակ ցա կան կազ մա կեր-

պու թյա նը խո րա պես ան հանգս տաց նում է այն ի րո ղու թյու նը, որ դան-

դաղ են ըն թա նում վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րը ա ղե տից տու-

ժած վայ րե րում:

 Շատ դեպ քե րում ա նար դյու նա վետ է ստաց ված օգ նու թյու նը տու-

ժած նե րին հասց նե լու կոնկ րետ գոր ծու նե ու թյու նը, վատ են օգ տա-

գործ վում հան րա պե տու թյան և մաս նա վո րա պես բռ նա գաղթ ված 

բնակ չու թյան աշ խա տան քային ռե զերվ նե րը:

 Ժո ղո վը պա հան ջում է ա ղե տի գո տում ա րա գաց նել վե րա-
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կանգնման աշ խա տանք նե րը, շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րում 

ա ռա ջին հեր թին օգ տա գոր ծել հան րա պե տու թյան աշ խա տու ժը և 

բռնա գաղթ ված բնակ չու թյա նը: Զայ րույթ է ա ռա ջաց նում այն հան գա-

ման քը, որ մինչև օ րս վերջ նա կա նա պես չի լուծ վել ան հա տա կան շի-

նա րա րու թյան հա մար հո ղա մա սեր հատ կաց նե լու հար ցը, ո րը խիստ 

կեր պով կա րա գաց ներ ե րկ րա շար ժից տու ժած բնակ չու թյանն այս 

տար վա ըն թաց քում բնա կա րա նով ա պա հո վե լու գոր ծը: Ա նհ րա ժեշտ է 

ե րկ րա շար ժից տու ժած քա ղաք ներն ու շր ջան նե րը դարձ նել սթա փու-

թյան գո տի:

 Հայ կա կան սփյուռ քի խո շոր և մանր կա պի տա լը, ա ռա ջա վոր 

տեխ նի կան ու տեխ նո լո գի ան ներգ րա վե լու նպա տա կով ժո ղո վը նպա-

տա կա հար մար է հա մա րում Հա յաս տա նում ստեղ ծել ձեռ նար կա տի-

րա կան գոր ծու նե ու թյան ա զատ տն տե սա կան գո տի, ի նչ պես նյու-

թա կան ար տադ րու թյան, այն պես էլ կեն ցա ղային ձեռ նար կու թյան, 

ար տա սահ մա նյան տու րիզ մի և ա ռող ջա պա հու թյան ո լորտ նե րում: 

Բա ցի հան րա պե տու թյան սո ցի ալ-տն տե սա կան զար գաց ման ա րա-

գաց մանն ա ջակ ցե լուց, դա կն վա զեց նի կամ լրիվ կդա դա րեց նի հայ 

ազ գաբ նակ չու թյան ան ցան կա լի ար տա գաղ թը հան րա պե տու թյու նից 

և ԽՍՀՄ-ից:

6. Դժ գո հու թյան տե ղիք է տա լիս նաև կու սակ ցա կան ղե կա վար 

մար մին նե րի առ այ սօր վա րած կադ րային քա ղա քա կա նու թյու նը և 

հատ կա պես այն ա րա տա վոր պրակ տի կան, որ հին նո մենկ լա տու-

րային, ի րենց չար դա րաց րած շատ աշ խա տող ներ են թարկ վում են 

հո րի զո նա կան տե ղա շար ժե րի, ի սկ եր բեմն էլ` ա ռաջ քաշ վում ա վե լի 

բարձր պաշ տոն նե րի: Այդ ա մե նը խիստ բա ցա սա բար է ան դրա դառ-

նում հան րա պե տու թյան աշ խա տա վո րու թյան և ա մե նից ա ռաջ ե րի-

տա սար դու թյան գա ղա փա րա քա ղա քա կան դաս տի ա րա կու թյան վրա:

7. Ի նչ պես աշ խա տա վո րու թյան, այն պես էլ ու սա նո ղու թյան շրջա-

նում տար վող գա ղա փա րա կան աշ խա տան քը մե զա նում ա ռայժմ 

կտր ված է ի րա կան կյան քից, չեն գտն վում գա ղա փա րա կան ներ գոր-

ծու թյան նոր, ար դյու նա վետ ձևեր, դեռ շա րու նակ վում է խոս քի և գոր-

ծի, տե սու թյան ու պրակ տի կայի կտր վա ծու թյու նը, մա սամբ և նրանց 

հա կադ րու թյու նը: Չկա հրա պա րա կայ նու թյուն, բաց ե րկ խո սու թյուն ու 

կար ծիք նե րի պլյու րա լիզմ:

 Ժո ղո վը գտ նում է, որ գա ղա փա րա քա ղա քա կան աշ խա տան քը մեր 
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կյան քի ներ կա պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է կազ մա կեր պել հրա պա րա կային բա նա վե ճեր, գի տա-

տե սա կան կոն ֆե րանս ներ ու «կ լոր սե ղան ներ», նրանց մաս նա կից 

դարձ նե լով կու սակ ցա կան ու պե տա կան ղե կա վար մար մին նե րի, հա-

մալ սա րա նի և մյուս բու հե րի, ՀԽՍՀ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի, 

ստեղ ծա գոր ծա կան մի ու թյուն նե րի, ոչ ֆոր մալ կազ մա կեր պու թյուն նե-

րի, Ղա րա բա ղյան շարժ ման ակ տի վիստ նե րի և աշ խա տա վո րու թյան 

լայն զանգ ված նե րի պատ վի րակ նե րին:

8. Ժո ղո վը գտ նում է, որ ան հրա ժեշտ է նո րո վի, գի տա կան դիր քե-

րից վե րագ նա հա տել մեր պատ մու թյան մինչև այժմ սխալ գնա հատ-

ված ու ա ղա վաղ ված է ջե րը, դեպ քերն ու դեմ քե րը, լրաց նել բաց մնա-

ցած «ս պի տակ բծե րը»: Ի բրև ա ռաջ նա հերթ քայլ, հար կա վոր է գո նե 

գիտ նա կան նե րի ա ռջև բա ցել ՀԽՍՀ պե տա կան ար խիվ նե րում փա-

կան քի տակ գտն վող ֆոն դե րը, գի տա կան գրա դա րան նե րի հա տուկ 

բա ժին նե րում պահ վող ար գել ված գրա կա նու թյունն ու պար բե րա կան 

մա մու լը, հրա տա րա կել ան հա տի պաշ տա մուն քի տա րի նե րին զոհ-

ված նե րի ու հա նի րա վի պատժ ված նե րի, ի նչ պես նաև նրանց զր պար-

տիչ նե րի ու մատ նիչ նե րի ցու ցակ նե րը:

9. Հայ ժո ղովր դի ա մե նաէ ա կան խն դիր նե րից մե կը ար տա քին և 

ներ քին սփյուռ քի գո յու թյունն է: Հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան ը նդ-

հա նուր ժո ղո վը գտ նում է, որ ան հրա ժեշտ է ար մա տա պես վե րա կա-

ռու ցել ար տա քին և ներ քին սփյուռ քի հետ տար վող աշ խա տանք նե րը 

և հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևե րը: Ա նհ րա ժեշտ է, որ ար տա քին սփյուռ-

քի հետ մշա կու թային կա պե րի հետ մեկ տեղ հաս տատ վեն գոր ծա րար 

տն տե սա կան կա պեր, ո րոնք է ա պես կն պաս տեն մեր հան րա պե տու-

թյան զար գաց մա նը և ազ գա պահ պա նու թյան գոր ծին սփյուռ քում: Իր 

հեր թին սփյուռքն էլ կա րող է դառ նալ Խորհր դային Հա յաս տա նի և 

ԽՍՀՄ-ի պրո պա գանդ ման հզոր մի ջոց ար տա սահ մա նում: Վա ղուց ի 

վեր հա սու նա ցել է հայ կա կան գաղ թօ ջախ ու նե ցող ար տա սահ մա նյան 

ե րկր նե րում սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված դես պա նու թյուն նե-

րի ու հյու պա տո սու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի 

հան րա պե տա կան մա մու լի, ռա դի ոյի և հե ռուս տա տե սու թյան ներ կա-

յա ցու ցիչ ներ հաս տա տե լու հար ցը, ո րը է ա պես կն պաս տեր մայր հայ-

րե նիք-ս փյուռք կա պե րի ամ րապնդ մա նը: 

Ինչ վե րա բե րում է ներ քին սփյուռ քին, ա պա ան հրա ժեշտ է, որ մեր 



194

հան րա պե տու թյու նը իր ներ կա յա ցուց չու թյուն ներն ու նե նա մի ու թե նա-

կան մյուս հան րա պե տու թյուն նե րում: Վեր ջին նե րիս ստեղ ծու մը ա վե լի 

գործ նա կան կդարձ նի կա պը ներ քին սփյուռ քի հետ:

10. Գտ նե լով, որ «Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ան դամ նե րը ձեր բա կալ-

ված են ա պօ րի նա բար, որ ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա-

հու թյու նը նույն քան ա պօ րի նա բար պատ գա մա վո րա կան ան ձեռնմ-

խե լի ու թյու նից զր կել է ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի դե պու տատ ներ 

Խ. Ստամ բոլ ցյա նին և Ա. Մա նու չա րյա նին (ո րո շումն ըն դուն վել է 

ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի պաշ տո նա պես չա վարտ ված հեր թա կան 

նստաշր ջա նի մի ջո ցին, ե րբ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյու նը 

չու ներ լի ա զո րու թյուն ներ), ժո ղո վը պա հան ջում է ան հա պաղ ա զատ 

ար ձա կել «Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ան դամ նե րին և Ղա րա բա ղյան 

շարժ ման մյուս ակ տի վիստ նե րին, ի սկ մինչև նրանց ա զա տե լը թույ-

լատ րել հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վից կազմ ված հանձ նա ժո ղո վին հան-

դի պե լու նրանց հետ և ծա նո թա նա լու նրանց վի ճա կին:

11. Ան հա պաղ վե րաց նել հա տուկ դրու թյու նը և պա րե տային ժա մը 

Եր ևա նում և հան րա պե տու թյան շր ջան նե րում:

12. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հիմ նադր ման տա րե թի վը 

հա մա րել 1919 թ. մայի սի 16-ը և 1989 թ. աշ նա նը լայ նո րեն տո նել նրա 

հիմ նադր ման 70-ա մյա կը:

13. Հարց հա րու ցել ՀԿԿ Կենտ կո մի և ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի 

ա ռջև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ստեղծ ման օ րը` 1918 թ. մայի-

սի 28-ը, հա մա րել հայ կա կան պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման տա-

րե թիվ և այ սու հետև նշել այն որ պես ազ գային տոն: Ե ռա գույն դրո շը 

ճա նա չել որ պես հայ կա կան պե տա կա նու թյան ազ գային խորհր դա-

նիշ: 

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 3 հու նի սի 1989 թ.
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ТЕЛЕГРАММА

Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Верховного Совета СССР

тов. М. С. ГОРБАЧЕВУ,
Председателю Совета Министров СССР

тов. Н. И. РЫЖКОВУ

Партийная организация Ереванского государственного универси-
тета, озабоченная сложившейся в Нагорном Кара бахе тяжелой ситуа-
цией, обращается к Вам с просьбой при нять безотлагательные меры 
по урегулированию чрезмерно напряженного положения в области 
и вокруг нее. С февраля 1988 года по сей день не были найдены 
правильные пути разр ешения конфликта. Обстановка осложняется с 
каждым днем и чревата непредсказуемыми последствиями.

Как известно, нынешнее справедливое движение за вос сое динение 
Нагорного Карабаха с матерью-родиной – Совет ской Арменией – 
является детищем политики перестройки и де мократизации. Оно 
направлено на ликвидацию исто ри ческ ой несправедливости, про-
тив попрания национальных прав армянского населения НКАО, 
против политики азер байджанизации области, которую в свое время 
применили к армянскому населению Нахичеванской АССР. Но, к сожа-
ле нию, карабахское движение не удостоилось правильной оценки.

Ситуация резко обострилась после геноцида армян в Сум гаите. 
Были предприняты попытки скрыть от общест вен ности истинную 
сущность кровавого преступления, не по лу чившего до сих пор 
политической оценки.

Армянское население Нагорного Карабаха и весь ар мянский народ 
с пониманием восприняли решение Прези диума Верховного Совета 
СССР о введении особого управ ле ния в Нагорном Карабахе как 
первый шаг на пути вывода НКАО из состава Азербайджанской ССР 
и окончательного ре шения карабахской проблемы. Развитие событий 
показы вает, что деятельность Комитета не оправдывает надежды на-
селения НКАО. На деле руководство Азербайджана про дол жает свою 
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прежнюю политику в отношении автономной об ласти. Открытое 
письмо партийных и советских руководи те лей, ряда избранных от 
области народных депутатов СССР и двух членов Комитета особого 
управления товарищу М. С. Горбачеву объективно оценивает тревож-
ное положение, возникшее в НКАО.

В свете всего этого мы выражаем свое возмущение по по воду 
продолжающейся безудержной провокационной антиармянской 
кампании в Азербайджане, которая направ ле на против политики 
перестройки в национальном вопросе. Одним из наглядных прояв-
лений этого является ад ре сов ан ное тов. М. С. Горбачеву письмо от 
14 мая 1989г., под пи сан ное, в числе других, также и идеологами 
антиармянского движения З. Буниятовым и Б. Вахабзаде. События 
последних дней еще раз подтвердили, что единственным путем 
решения карабахской проблемы является ее политическое решение.

Поэтому мы считаем необходимым:
а) руководствуясь ленинскими принципами самооп ре де ления, 

вывести Нагорный Карабах из состава Азер байджанской ССР:
б) вывести партийную организацию НКАО из азе р байджанской 

республиканской парторганизации и подчинить непосредственно ЦК 
КПСС:

в) восстановить областной комитет партии и областной Совет 
народных депутатов НКАО со всеми полн о мо чиями.

Принято единогласно на общем собрании партор га ни зации Ере-
ванского государственного университета 18 мая 1989 года.

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 3 հու նի սի 1989 թ.

№63

ТЕЛЕГРАММА 
ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

 18 мая 1989 г.
Ереван

Коллектив Ерева нского государственного университета поздрав-
ляет депутатов впервые избранного на демо кра ти ческой основе 
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народного форума с открытием первого Съезда народных депутатов 
СССР.

Выражаем уверенность, что работа Съезда ознаменует ре-
ши тельный отказ от авторитарных и волюнтаристских ме то дов 
руководства и станет поворотным в становлении под лин но правового 
социалистического государства. Надеемся, что Съезд станет прологом 
торжества идей демократии во всех сферах социально-экономической, 
общественно-по ли ти ческой жизни.

Считая насущной необходимостью скорейшее полити чес кое ре-
шение проблем, связанных с межнациональными от но шениями, 
коллектив университета выражает надежду, что Съезд народных 
депутатов заложит основы возврата к ле нинской национальной поли-
тике и провозгласит ее крае уголь ным камнем неотьемлемое право 
наций на свободное волеизъявление и самоопределение.

Надеемся, что в духе такого подхода получит свое спра вед ливое 
политическое решение проблема НКАО, и на сильственно разъеди-
ненный армянский народ получит воз мож ность воссоединения.

Желаем Съезду успехов в его многотрудной деятель нос ти. Уверены, 
что работа Съезда станет важным шагом по очи ще нию социализма 
от всего чуждого, наносного и будет спо собствовать возрождению 
власти Советов в ее ленинском понимании.

По поручению коллектива Ереванского государственного универ-
ситета.

Проректор М. А. ДАВТЯН
Секретарь парткомитета Ю. И. МКРТУМЯН
Председатель объединенного профкомитета 
О. В. МКРТЧЯН
Секретарь комитета комсомола М. П. САРКИСЯН

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 3 հու նի սի 1989 թ.
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№64

РЕШЕНИЕ
ОБЩЕГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ЕРЕВАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ОТ 18 МАЯ 1989 г.
О СУМГАИТСКОМ ГЕНОЦИДЕ АРМЯН

Общее собрание партийной организации Ереванского государ-
ственного университета выражает свое возмущение по поводу 
того, что руководящие органы КПСС и высших государственных 
и правительственных инстанций до сих пор не дали правильную 
политическую оценку сумгаитской тра гедии. Руководство Прокура-
туры СССР, еще до начала рас сле дования сумгаитских преступлений, 
определило состав преступлений –  запланированного и ор ганизован-
ного пог ро ма армян в Сумгаите 27-29 февраля 1988 г., квалифицировав 
их как «массовые беспорядки и убийства, совершенные из хулиганских 
побуждений». Кро ва вые события в Сумгаите не получили должной 
оценки и со стороны высшей судебной инстанции страны – Верховного 
суда СССР. Дальнейшее расследование и судебное рас смот ре ние дел 
удивительным образом ничего не прибавили к вы ше приведенной 
ква ли фи кации состава преступления и не стали лейтмотивом как 
для следствия и обвинительных за ключений, так и для судебных 
процессов и приговоров.

Таким образом, «хулиганскими действиями» были квали фи-
цированы акты геноцида, совершенного против армян на почве 
национальной и религиозной нетерпимости.

Между тем сумгаитские злодеяния прямо подпадают под действие 
первых трех пунктов 2-й статьи Конвенции ООН от 9 декабря 
1948 г. «О предупреждении преступления гено ци да и наказании за 
него», считающей геноцидом действия, совершаемые с намерением 
уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу.

Согласно Конвенции, участником которой является СССР, 
(она ратифицирована Президиумом Верховного Со вета СССР 18 
марта 1954 г.) виновные за геноцид должны быть привлечены к 
ответственности за участие в заговоре с целью совершения геноцида, 
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за подстрекательство к его со вершению, за покушение или соучастие в 
геноциде, неза ви си мо от того, являются ли они избранными конститу-
цион ным путем правителями, общественными деятелями или от дель-
ными лицами.

Конвенция вместе с тем подчеркивает, что вопрос о ге ноциде не 
может быть объектом лишь внутригосударст вен ной юрисдикции и 
является предметом международной оза бо ченности.

Собрание требует на основании Конвенции ООН от 9 декабря 
1948 г. дать правильную политическую и правовую оценку трагедии 
в Сумгаите и со всей строгостью закона на казать виновников – 
организаторов, подстрекателей, ис пол ни телей акта ге но цида.

Затягивание принятия данного решения может привести к 
непредсказуемым последствиям не только для взаимо от но шений 
армянского и азербайджанского народов, но и для межнациональных 
отношений в СССР в целом.

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 3 հու նի սի 1989 թ.

№65

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆՈ.16

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

31 մայիսի 1989 թ.

Եր ևան

1989 թվա կա նի մայի սի 31-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կո մի տե ի նիս տը, ո րին ներ կա է ին՝ Յու. 

Մկր տու մյա նը, Ն. Դավ թյա նը, Ա. Ա ռուս տա մյա նը, Մ. Սարգ սյա նը, Հ. 

Մկրտ չյա նը, Գ. Ղա րի բյա նը, Ն. Գալս տյա նը, Բ. Հա րու թյու նյա նը, Հ. 

Հա րու թյու նյա նը, Ս. Հով հան նի սյա նը, Վ. Հա րու թյու նյա նը, Մ. Մի նա-

սյա նը, Լ. Խուր շու դյա նը, Տ. Բար սե ղյա նը, Ս. Շա հա զի զյա նը:

 Նիս տը վա րում էր կուս կո մի տե ի քար տու ղար՝ Յու. Ի. Մկր տու մյա-

նը:

 Օ ՐԱ ԿԱՐԳ՝ 1. « Ղա րա բա ղ» կո մի տե ի ան դամ նե րի նկատ մամբ 
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խա փան ման ձևը փո խե լու հա մար ՀԽՍՀ դա տա խա զու թյուն միջ նոր-

դա գիր ներ կա յաց նե լու մա սին:

[Լ ՍԵ ՑԻՆ] – 1. « Ղա րա բա ղ» կո մի տե ի ան դամ նե րի նկատ մամբ 
խա փան ման ձևը փո խե լու հա մար ՀԽՍՀ դա տա խա զու թյուն միջ նոր-
դա գիր ներ կա յաց նե լու մա սին:

[ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ՑԻՆ] – Ն. Գալս տյա նը, Մ. Սարգ սյա նը, Բ. Հա-
րու թյու նյա նը, Հ. Մկրտ չյա նը, Յու. Մկր տու մյա նը:

[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – Հա մալ սա րա նի կուս կո մի տեն, ել նե լով հան րա-
պե տու թյու նում ստեղծ ված բարդ քա ղա քա կան ի րադ րու թյու նից և ժո-
ղովր դա կան լայն զանգ ված նե րի ձգ տում նե րից ու տրա մադ րու թյուն-
նե րից, գտ նում է, որ « Ղա րա բա ղ» կո մի տե ի ան դամ նե րի նկատ մամբ 
խա փան ման ձևը պետք է փո խել և մինչև նրանց դա տը, ո րը մի այն 
կա րող է ո րո շել նրանց ան մեղ կամ մե ղա վոր լի նե լը, ա զատ ար ձա կել: 
Հա մալ սա րա նի կուս կո մի տեն միջ նոր դում է ՀԽՍՀ դա տա խա զու թյա-
նը « Ղա րա բա ղ» կո մի տե ի ան դամ նե րի նկատ մամբ խա փան ման ձևը 
փո խե լու և մինչև դա տը ան հա պաղ ար ձա կե լու հա մար, քա նի որ հան-
րա պե տու թյու նում ստեղծ ված պայ թյու նավ տանգ կա ցու թյու նը հղի է 
ան կան խա տե սե լի հետ ևանք նե րով:

 Ե ՐԵ ՎԱ ՆԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ
 ԿՈՒՍ ԿՈ ՄԻ ՏԵ Ի ՔԱՐ ՏՈՒ ՂԱՐ՝                Յու. Ի. ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1148, թ. 76-77։
Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր։

№66

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան 
կազմակերպության ժո ղո վի մա սին

14 սեպտեմբերի 1989 թ.
Եր ևան

 Սեպ տեմ բե րի 14-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի սկզբ նա կան կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան դռն բաց ժո ղո-
վը, ո րը քն նար կեց «Կու սակ ցու թյան ազ գային քա ղա քա կա նու թյու նը 



201

ար դի պայ ման նե րում» և «Ռե գի ո նում ի րադ րու թյան սր ման և ԼՂԻՄ-ի 
պրոբ լե մի լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դին ներ կա-
յաց վող Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա-
կեր պու թյան ա ռա ջար կու թյուն նե րի մա սին» հար ցե րը: 

Այդ հար ցե րի առ թիվ ժո ղո վը լսեց կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. 
Մկր տու մյա նի զե կու ցու մը:

 Ժո ղո վի ցան կու թյամբ լս վե ցին նաև քն նարկ ման ներ կա յաց ված 
հար ցե րի առ թիվ ո րոշ ման նա խագ ծե րը, ո րից հե տո նոր մի այն ժո ղո վը 
ան ցավ զե կուց ման և ո րոշ ման նա խագ ծե րի դրույթ նե րի քն նարկ մանն 
ու մտ քե րի փո խա նա կու թյա նը:

 Ժո ղո վում ե լույթ նե րով ու ա ռա ջար կու թյուն նե րով հան դես ե կան 
հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, պրոֆ. Լ. Խուր շու դյա-
նը, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, տե սա կան ֆի զի կայի ամ բի ո նի պրո ֆե-
սոր Գ. Սա հա կյա նը, հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նի պրո ֆե-
սոր Ստ. Մե լիք-Բախ շյա նը, տն տե սա գի տա կան կի բեռ նե տի կայի ֆա-
կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Յու. Մով սի սյա նը, պե տա կան, վար չա կան 
և մի ջազ գային ի րա վուն քի ամ բի ո նի վա րիչ, պրոֆ. Ն. Այ վա զյա նը, 
հայոց լեզ վի ամ բի ո նի պրոֆ. Մ. Ա սատ րյա նը, բնա կան գի տու թյուն-
նե րում հաշ վո ղա կան տեխ նի կայի մի ջոց նե րի կի րառ ման ամ բի ո նի 
դո ցենտ Բ. Ա րարք ցյա նը, ԽՄԿԿ պատ մու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ Ռ. 
Մով սի սյա նը, պատ մա կան մա տե րի ա լիզ մի և բա րո յա գի տու թյան ամ-
բի ո նի վա րիչ, պրոֆ. Ա. Հով սե փյա նը, քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի 
ամ բի ո նի վա րիչ դո ցենտ Տ. Բար սե ղյա նը, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս, 
ը նդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան ամ բի ո նի պրոֆ. Էդ. Ա ղա յա նը և հայ ժո-
ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նին կից Հա յաս տա նի պատ մա կան աշ-
խար հագ րու թյան և քար տե զագ րու թյան լա բո րա տո րի այի վա րիչ, դոց. 
Բ. Հա րու թյու նյա նը: 

Ժո ղո վը կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Մկր տու մյա նի զե կուց ման 
դրույթ նե րի և ե լույթ նե րի ու ա ռա ջար կու թյուն նե րի հի ման վրա ըն դու-
նեց հա մա պա տաս խան ո րո շում ներ, որոնք հրատարակվում են մեր 
թերթի այս համարում:

 Ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում էր և ե լույ թով հան դես 
ե կավ ՀԿԿ Եր ևա նի քաղ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Գ. Ա սատ րյա նը:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 30 սեպ տեմ բե րի 1989 թ.
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№67

ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

1989Թ.ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ14-ԻԴՌՆԲԱՑԺՈՂՈՎԻ

ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԽՄԿԿ Կենտ կո մի «Կու սակ ցու թյան ազ գային քա ղա քա կա նու թյու նը 

ար դի պայ ման նե րում» 

ծ րագ րի նա խագ ծի վե րա բե րյալ

 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր-

պու թյան դռն բաց ժո ղո վը, քն նար կե լով ԽՄԿԿ Կենտ կո մի` «Կու-

սակ ցու թյան ազ գային քա ղա քա կա նու թյու նը ար դի պայ ման նե րում» 

ծրագ րի նա խա գի ծը, նշում է, որ նրա նում ճիշտ չեն բա ցա հայտ ված 

ազ գային հար ցում լուրջ պրոբ լեմ նե րի ծագ ման և ազ գա մի ջյան հա-

րա բե րու թյուն նե րում լար վա ծու թյան ու կոնֆ լիկտ նե րի պատ ճառ նե-

րը, քան զի դրանք հիմ նա կա նում հան գեց ված են սո ցի ալ-տն տե սա-

կան թե րու թյուն նե րի: Ամ բող ջու թյամբ ա նըն դու նե լի են խորհր դային 

ֆե դե րա ցի ան նո րո գե լու, կա տա րե լա գոր ծե լու հա մար ա ռա ջարկ վող 

ու ղի ներն ու մի ջոց նե րը, ազ գային կազ մա վո րում նե րի ի րա վա վի ճա կի 

փոփոխ ման տար բե րա կը: Կի սատ-պ ռատ են մի ու թե նա կան հան րա-

պե տու թյուն նե րի տն տե սա կան ու քա ղա քա կան ի նք նիշ խա նու թյունն 

ը նդ լայ նե լու ու ամ րապն դե լու հա մար ա ռա ջարկ վող մի ջո ցա ռում նե-

րը: Ծրագ րի նա խագ ծում շատ հար ցադ րում ներ չա փից ա վե լի ը նդ հա-

նուր են, զուրկ կոնկ րե տու թյու նից, պար զու թյու նից ու հս տա կու թյու-

նից: Ը նդ ո րում, ա ռա ջին բա ժի նը` «Ինչ ժա ռան գու թյուն է մեզ բա ժին 

ըն կել», գր ված է ջա տա գո վա կան ո ճով, ցույց չի տր ված ա ղա ղա կող 

հա կա սու թյու նը, ո րը ե ղել է ազ գային հար ցում տե սա կան մո տե ցում-

նե րի, դեկ լա րա տիվ բնույ թի ո րո շում նե րի, պրո պա գան դիս տա կան ամ-

պա գոր գո ռու թյան և ի րա կան վի ճա կի միջև: Ե թե հետ ևենք նա խագծի 

տրա մա բա նու թյա նը, ա պա կս տաց վի, որ ազ գային հար ցում բո լոր 

խե ղա թյու րում նե րը և թույլ տր ված կո պիտ սխալ ներն ու հան ցա գործ 

քայ լե րը ե ղել են հետս տա լի նյան շր ջա նում: Նա խագ ծում աս ված է, 

որ Հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո խու թյու նից հե տո ազ գային հար ցում սո-

ցի ա լիս տա կան ծրագ րի ա ռանց քը ե ղել են «ազ գային ի նք նո րոշ ման և 
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աշ խա տա վոր նե րի ին տեր նա ցի ո նալ հա մա գոր ծակ ցու թյան Վ. Ի. Լե-

նի նի ա ռա ջադ րած լո զունգ նե րը», ո րը, ի նչ պես նշ ված է ծրագ րի նա-

խագ ծում, թույլ է տվել շատ ազ գե րի վե րած նել կամ ա ռա ջին ան գամ 

ստեղ ծել ռե ալ պե տա կա նու թյուն ազ գային-տա րած քային ի նք նա վա-

րու թյան տար բեր ձևե րով: Նշ վում է, որ մի ու թե նա կան սո ցի ա լիս տա-

կան պե տու թյան կազ մա վո րու մը հնա րա վո րու թյուն է տվել հա մա տեղ 

ջան քե րով ան ցկաց նե լու ե րկ րի ին դուստ րա ցում, գյու ղի սո ցի ա լիս տա-

կան վե րա փո խում, հա վա սա րեց նե լու ժո ղո վուրդ նե րի տն տե սա կան 

զար գաց ման և նյու թա կան ա պա հով ման մա կար դակ նե րը, ստեղ ծե լու 

ամ բող ջա կան ժո ղովր դատն տե սա կան հա մա լիր: Աս ված է, որ ի նք նա-

տի պու թյան պահ պան ման ու զար գաց ման կող քին ծնունդ ա ռան պրո-

ցես ներ, ո րոնք օբյեկ տի վո րեն տա նում է ին դե պի նոր սո ցի ա լա կան 

ը նդ հան րու թյան` խորհր դային ժո ղովր դի ձևա վոր ման: Դրա նից հե-

տո ծրագ րում ար վում է այն պն դու մը, թե «Այս ա մե նը հիմք ծա ռայեց 

ժո ղո վուրդ նե րի եր բեմ նի ե րկ պա ռա կու թյան ու ան վս տա հու թյան աս-

տի ճա նա կան հաղ թա հար ման, նրանց բա րե կա մու թյան ձևա վոր ման 

հա մար»: Սա ոչ այլ ի նչ է, ե թե ոչ նա խա կա ռու ցո ղա կան տրա մադրու-

թյուն նե րի ռե ցի դիվ, ո րից հե տո ան հաս կա նա լի է մնում նա խագ ծի 

այն դրույ թը, թե «Վ. Ի. Լե նի նից ան մի ջա պես հե տո սկս ված հա սա-

րա կա կան զար գաց ման ձևա խե ղում նե րը կոր ծա նա րար ան դրա դար-

ձան ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա»: Ծրագ րի նա խագ ծի 

ա մե նաընդ հա նուր թե րու թյուն նե րից մեկն այն է, որ մե թո դո լո գի ա կան 

տե սա կե տից այն կա ռուց ված է սուբյեկ տի վիս տա կան, ոչ մարքս-լե նի-

նյան տե սու թյու նից բխող հիմ քի վրա: Մի կող մից ի րա վամբ շեշտ վում 

է, որ ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րի ներ կա պրոբ լեմ նե րը զգա-

լի չա փով կապ ված են հա սա րա կա կան օբյեկ տիվ պրո ցես նե րի թե-

րագ նա հատ ման հետ, որ «Ազ գե րի զար գաց ման և նրանց մեր ձեց ման 

միջև, ի նք նու րույ նու թյան ձգտ ման և մի աս նաց ման կա պե րի խո րաց-

ման պա հանջ մուն քի միջև 20-րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին ամ բողջ աշ-

խար հին հա տուկ հա կա սու թյունն ի րեն զգալ տվեց նաև մեր բազ մազգ 

ե րկ րում», ո րը, սա կայն, «ըստ պատ շա ճին չվեր լուծ վեց և քա ղա քա-

կա նու թյան մեջ հաշ վի չառն վեց», ի սկ մյուս կող մից ազ գային հար ցի 

զար գաց ման դի նա մի կան չի դիտ վում ի բրև բնա պատ մա կան պրո ցես, 

ո րը չի են թարկ վում վար չահ րա մա յա կան կա նո նա կարգ ման: Ը նդ հա-

կա ռա կը, ազ գային հար ցում և ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րում 
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ծա գած պրոբ լեմ նե րի լուծ ման հա մար նա խագ ծի ա ռա ջար կած մե-

խա նիզմ նե րը ա մեն ի նչ դնում են կախ ման մեջ վե րա դաս կու սակցա-

կան-պե տա կան մար մին նե րի և նրանց ղե կա վար նե րի սուբյեկ տիվ 

կամ քից, շր ջան ցե լով դե մոկ րա տա կան ե ղա նակ ներն ու մի ջոց նե րը: 

Այդ մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով լուծ վե լու դեպ քում ազ գային հարցն 

ան խու սա փե լի ո րեն կբա ժա նի վե րա կա ռուց ման մյուս կար ևոր խն դիր-

նե րի ճա կա տա գի րը, ո րոնց սպառ նում է լի ա կա տար ձա խո ղում վերև-

նե րի կի սատ-պ ռատ, ե րկ չոտ, հե ղա փո խա կան վճ ռա կա նու թյու նից 

զուրկ և հա կա սա կան քա ղա քա կա նու թյան պատ ճա ռով:

 Բա վա կան է ա սել, որ նա խա գի ծը ազ գային հար ցի լուծ ման 

կարևո րա գույն ե լա կե տի` ազ գի ի նք նո րոշ ման սկզ բուն քի մա սին հի-

շա տա կում է մի այն եր կու ան գամ, հար ևան ցի ո րեն, չդարձ նե լով այն 

ա ռանցք ու ե լա կետ պրոբ լեմ նե րի լուծ ման հա մար: Այդ ի մաս տով 

նա խա գի ծը եր բեմն ա մե նա լուրջ սկզ բուն քային հար ցե րում նա հան-

ջում է մինչև ի սկ գոր ծող, բայց հենց ազ գային հար ցի տե սան կյու-

նից խիստ ան կա տար սահ մա նադ րու թյան դիր քե րից: Այս պես, թերևս 

կան խամ տած ված շրջանց վել է մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե-

րի` ֆե դե րա ցի այից դուրս գա լու ի րա վուն քը, ո րը գրանց ված է սահ մա-

նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա ծում և բխում է 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 30-ին 

ստո րագր ված ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման պայ մա նագ րից և մի ա վոր ման 

կա մա վո րու թյան սկզբուն քից: Մինչ դեռ, ա ռանց Մի ու թյու նից դուրս 

գա լու ի րա վուն քի ճա նաչ ման, մի ա վոր վե լու կա մա վո րու թյան սկզ բուն-

քը դառ նում է ա նի մաստ, կեղծ դեկ լա րա ցի ա:

 Հին ստե րե ո տի պով ազ գային հարցն ը ստ է ու թյան հան գեց վում է 

սո ցի ալ-տն տե սա կան պրոբ լեմ նե րի, ո րը ոչ մի այն չի ար տա հայ տում 

ազ գային և ազ գային պրո ցես նե րի զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե-

րը, այլև վտան գա վոր է, քան զի սխալ ախ տո րո շու մը չի կա րող հի վան-

դու թյան բուժ ման ճիշտ ե լա կետ լի նել:

Թ վում է, թե կան խամ տած ված ձևով շր ջանց ված է նաև հան-

րաքվե ի հար ցը, թեև ի բրև կար ևո րա գույն պե տա կան հար ցեր լու ծե լու 

հա մար հան րաք վեն ճա նաչ ված է ի բրև մի ջոց գոր ծող սահ մա նադ րու-

թյան 5-րդ հոդ վա ծում: Նա խագ ծում աս ված է, որ ազ գա մի ջյան պրոբ-

լեմ նե րը լու ծե լիս հաշ վի է ա ռն վում նաև մի ջազ գային փոր ձը: Սա կայն 

ո չինչ չի աս ված նաև այն մա սին, որ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև 

մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րով, պայ մա նագ րե րով, հա մա ձայ նու-
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թյուն նե րով, դեկ լա րա ցի ա նե րով ԽՍՀՄ-ի ստանձ նած պար տա վո րու-

թյուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ազ գի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քին, 

ազ գե րի ի րա վա հա վա սա րու թյա նը և ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե-

րի ի րա վունք նե րին:

 Բո լոր սկզ բուն քային և լուծ ման հա մար հե ղա փո խա կան վճ ռա կա-

նու թյուն պա հան ջող հար ցե րում նա խա գի ծը ե րկ չոտ է, ան հետ ևո ղա-

կան: Այս պես, ազ գե րի և ազ գու թյուն նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան 

տե սան կյու նից բո լոր ազ գային կազ մա վո րում նե րին ը նդ հա նուր մի ու-

թե նա կան են թա կա յու թյան ի րա վի ճակ տա լու փո խա րեն, ա ռա ջարկ-

վում է սոսկ ՌԽՖՍՀ ազ գային կազ մա վո րում նե րին ցան կու թյան 

դեպ քում դուրս գալ մար զե րի ու ե րկ րա մա սե րի են թա կա յու թյու նից և 

ո ւղ ղա կի են թարկ վել ֆե դե րա տիվ հան րա պե տու թյան իշ խա նու թյուն-

նե րին: Դա նշա նա կում է պահ պա նել ազ գային կազ մա վո րում նե րի 

ներ կայիս քա ռաս տի ճան հի ե րար խի ա կան հա մա կար գը և ի նք նա վա-

րու թյան ի րեն վա ղուց սպա ռած ը մբռ նու մը:

 Նա խագ ծում լի ո վին ան տես ված է բա ժան ված ազ գե րի վե րա մի-

ա վոր ման հար ցը, ո րը նոր քա ղա քա կան մտա ծո ղու թյան տե սան-

կյու նից ան հրա ժեշտ է հա մար վում մի ջազ գային աս պա րե զում, բայց 

չգի տես ին չու չի կի րառ վում ե րկ րի ներ սում: Նա խագ ծում չի խոս վում 

ցե ղասպա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին Սում գայի թում, Ֆեր-

գա նա յում, Նոր Ու զե նում, և չի տր ված դրանց քա ղա քա կան գնա հա-

տա կա նը: Հան րա պե տա կան կոմ կուս նե րը չեն ճա նաչ վում ի բրև ի նք-

նու րույն, ի նք նիշ խան կոմ կուս ներ` ազ գային խն դիր ներ պա րու նա կող 

ի նք նու րույն ծրագ րե րով:

Լ ՂԻՄ-ի և ազ գային այլ պրոբ լեմ նե րի լուծ ման վե րա բե րյալ նա-

խագ ծի դրույ թի ե րկ րորդ պար բե րու թյու նը ը ստ է ու թյան ի չիք է դարձ-

նում ա ռա ջին պար բե րու թյան հար ցադ րու մը, քան զի հար ցե րի լու ծու-

մը կա պում է «տ վյալ ի րադ րու թյան մեջ ներգ րա վված բո լոր ազ գե րի 

շա հե րի, գո յու թյուն ու նե ցող ի րո ղու թյուն նե րի, մարդ կանց կյան քի 

հա մար հա վա նա կան հետ ևանք նե րի» պար տա դիր հաշ վառ ման հետ: 

Ազ գային պրոբ լեմ նե րը պետք է լուծ վեն բա ցա ռա պես պատ մա կան 

ճշ մար տու թյան և ար դա րու թյան հաշ վա ռու մով: Ա ծան ցյալ եր ևույթ նե-

րի բա ցա ռու մը պե տա կան իշ խա նու թյան պարտքն է: 

Ազ գային պրոբ լեմ նե րի լուծ ման պրո ցե սում կու սակ ցա կան-պե-

տա կան մար մին նե րը պետք է հաշ վի առ նեն ոչ մի այն մի ջազ գային 
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փոր ձը, ի նչ պես նշ ված է ծրագ րում, այլև մի ջազ գային ի րա վուն քի 

նոր մե րը, ո րոնք բխում են ազ գի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քի և ազ գե րի 

ի րա վա հա վա սա րու թյան, ի բրև մի ջազ գային ի րա վուն քի պաշտ պա-

նու թյան տակ ա ռն ված հա մա մարդ կային ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ 

կոն վե ցի ա նե րից, պայ մա նագ րե րից, հա մա ձայ նու թյուն նե րից և դեկ-

լա րա ցի ա նե րից: ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րը պար տա-

վոր են ը ստ ա մե նայ նի հար գել ի րենց վա վե րաց րած փաս տաթղ թե րից 

բխող պար տա վո րու թյուն նե րը:

 Ժո ղո վը գտ նում է, որ նա խա գի ծը իր ա ռա ջադ րած դրույթ նե րով չի 

կա րող հիմք ծա ռայել ազ գային հար ցի լուծ ման գոր ծում ար դյու նա-

վետ քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լու հա մար:

Ծ րագ րի նա խա գի ծը լուրջ փո փո խու թյուն նե րից ու լրա ցում նե րից 

հե տո մի այն կա րող է ներ կա յաց վել ԽՄԿԿ Կենտ կո մի պլե նու մին` 

ի բրև քն նարկ ման հա մար ըն դու նե լի փաս տա թուղթ:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 30 սեպ տեմ բե րի 1989 թ.

№68

 ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ1989ԹՎԱԿԱՆԻՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ14-Ի

ԴՌՆԲԱՑԺՈՂՈՎԻ

 

ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 Ռե գի ո նում ի րադ րու թյան սր ման և ԼՂԻՄ-ի պրոբ լե մի լուծ ման ո ւղ-

ղու թյամբ ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուրդ ներ կա յաց վող Եր ևա նի պե-

տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան ա ռա-

ջար կու թյուն նե րի մա սին

 

Ել նե լով հա մընդ հա նուր ճա նա չում գտած այն կան խադ րույ թից, որ 

բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը ի րա վա հա վա սար են և ու նեն ի րենց քա ղա քա-

կան ի րա վի ճա կը ո րո շե լու ան կապ տե լի և ան ժամ կետ ի րա վունք, 

ել նե լով նրա նից, որ պե տու թյան տա րած քային ամ բող ջա կա-

նու թյու նը պետք է հիմն վի ժո ղո վուրդ նե րի կամ քի ա զատ ար տա-

հայ տու թյան վրա և չի կա րող հիմն վել ու րիշ ազ գե րի տա րածք նե րի 
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ա նեքսիայի և ժո ղո վուրդ նե րի տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան 

խախտ ման վրա,

 հաշ վի առ նե լով նաև, որ ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րի վե-

րա կա ռուց ման ի մաս տը, նոր մտա ծո ղու թյու նը և խորհր դային ի րա վա-

կան պե տու թյան գա ղա փարն ան հա մա տե ղե լի են պե տու թյան սահ-

ման նե րի մեջ որ ևէ ժո ղովր դի կամ նրա մի հատ վա ծին բռ նու թյամբ 

պա հե լու հետ, նկա տի ու նե նա լով նաև ռե գի ո նում ազ գա մի ջյան հա-

րա բե րու թյուն նե րի լար վա ծու թյան ա ճը, օ րա վուր ա հագ նա ցող առ-

ճա կա տու մը, Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ-ի կող մից Հայ կա կան ԽՍՀ-ի և 

ԼՂԻՄ-ի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող շր ջա փակ ման քա ղա քա կա նու-

թյու նը, ի նչ պես նաև չհայ տա րար ված պա տե րազ մի վի ճա կը եր կու 

հան րա պե տու թյուն նե րի միջև ու Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ հայ ազ գաբ-

նակ չու թյան նկատ մամբ կի րառ վող վայ րագ հա լա ծան քի քա ղա քա-

կա նու թյու նը և խո րա պես մտա հոգ ված ստեղծ ված ի րադ րու թյամբ, 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու-

թյան ժո ղո վը, քննար կե լով կա ցու թյու նը, ո րո շում է.

1.  Ճա նա չել ԼՂԻՄ-ի Ազ գային խոր հուր դը որ պես մար զի խո րա-

պես դե մոկ րա տա կան ճա նա պար հով ը նտր ված մի ակ օ րի նա կան 

իշ խա նու թյուն մինչև ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի մար զային 

խորհր դի և կու սակ ցու թյան մար զային կո մի տե ի գոր ծու նե ու թյան վե-

րա կանգ նու մը:

2. Ել նե լով Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի 1988 թվա կա-

նի հու նի սի 15-ի ար տա հերթ նս տաշր ջա նի ո րո շու մից և այն ի րո ղու-

թյու նից, որ ար ցա խա հա յու թյու նը, ի րա կա նաց նե լով ի նք նո րոշ ման իր 

ի րա վուն քը, ԼՂԻՄ-ը հռ չա կել է ան կախ խորհր դային տա րածք, ժո ղո-

վը պա հան ջում է վա վե րաց նել ԼՂԻՄ-ի Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ կազ-

մից դուրս գա լը:

3. Մի ա ժա մա նակ ժո ղո վը հայ տա րա րում է, որ Լեռ նային Ղա րա-

բա ղի պրոբ լե մի ար դա րա ցի և վերջ նա կան լու ծու մը պա հան ջում է 

մար զի մի ա վո րու մը մայր հայ րե նի քին և գտ նում է, որ Հայ կա կան ԽՍՀ 

Գե րա գույն խորհր դի 1988 թ. հու նի սի 15-ի պատ մա կան ո րո շումն ար-

տա հայ տում է ո ղջ հայ ժո ղովր դի, այդ թվում նաև ԼՂԻՄ-ի հա յու թյան 

կամ քը:

4. Պա հան ջել ԽՄԿԿ ԿԿ-ից, ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դից և կա-

ռա վա րու թյու նից շու տա փույթ գոր ծուն մի ջոց ներ ձեռք առ նել Լեռ-
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նային Ղա րա բա ղի և Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ-ի տա րած քում բնակ վող 

հայ ազ գաբ նակ չու թյան կյան քի և գույ քի ան վտան գու թյունն ա պա հո-

վե լու, ի նչ պես նաև մար զի ու ՀԽՍՀ-ի շր ջա փա կու մը վե րաց նե լու հա-

մար:

5. Ժո ղո վը գտ նում է, որ ԼՂԻՄ-ի ար մա տա կան հայ բնակ չու թյան 

շար ժու մը մայր հայ րե նի քին վե րա մի ա վոր վե լու հա մար ազ գային-ա-

զա տագ րա կան շար ժում է, քան զի Ար ցա խի հար ցը հայ կա կան հար-

ցի ան բա ժան մասն է, ի սկ հայ կա կան հար ցի լուծ ման հա մար մղ ված 

պայ քա րը մշ տա պես ե ղել է և մնում է ազ գային-ա զա տագ րա կան:

6. Ղա րա բա ղյան շար ժու մը ազ գային-ա զա տագ րա կան է, քան-

զի ար տա ցո լում է 20-րդ դա րի 2-րդ կե սին հա տուկ ա զա տագ րա կան 

պայ քա րի ո գին, ո րը հասց րեց գա ղու թա տի րու թյան կոր ծան մա նը: 

Ա դր բե ջա նա կան կող մի թշ նա մա կան վե րա բեր մուն քը ար ցա խա հա-

յու թյան ար դա րա ցի պա հան ջի նկատ մամբ սոսկ ը նդ գծում է ղա րա-

բա ղյան շարժ ման ազ գային-ա զա տագ րա կան բնույթն ի բրև շար ժում` 

ո ւղղ ված ա դր բե ջա նա կան գա ղու թա տի րա կան կայ սե րա պե տա կան 

քա ղա քա կա նու թյան դեմ, ո րը վայե լում է ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ-

խա նու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը:

7. Ի բրև ազ գային-ա զա տագ րա կան շար ժում, ո րն ու նի իր ղե կա վա-

րու թյու նը, հան ձին լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մա րի վեր-

ջերս ը նտ րած Ազ գային խորհր դի, ղա րա բա ղյան շար ժումն ի րա վա սու 

է օգ նու թյուն խնդ րել հա մաշ խար հային հան րու թյու նից: Ո ւս տի ժո ղո-

վը գտ նում է, որ ԼՂԻՄ-ի դի մու մը ՄԱԿ-ին ի րա վա զոր է և մի ա նում 

է այդ դի մու մին` պա հան ջե լով դրա շու տա փույթ քն նար կում ՄԱԿ-ի 

Ա նվ տան գու թյան խորհր դում:

8. Ժո ղո վը գտ նում է, որ ե թե ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն-

ներն ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ չձեռ նար կեն ԼՂԻՄ-ի և Հա յաս տա նի 

շրջա փա կու մը 24 ժա մում վե րաց նե լու հա մար, սկ սած 1989 թ. սեպ-

տեմ բե րի 17-ի տե ղա կան ժա մա նա կով 00 ժա մից, ա պա այդ դեպ քում 

ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյու նից և կա ռա վա րու-

թյու նից պա հան ջել, ի բրև ԽՍՀՄ սահ մա նադ րու թյան 76-րդ հոդ վա-

ծի հա մա ձայն ի նք նիշ խան պե տու թյան մար մին ներ և հետ ևա բար 

մի ջազ գային ի րա վուն քի սուբյեկտ, դի մել ՄԱԿ-ին, բո լոր ե րկր նե րի 

պառ լա մենտ նե րին ու կա ռա վա րու թյուն նե րին, խնդ րե լով՝ Ա նվ տան-

գու թյան խորհր դում ան հա պաղ քն նար կել ԼՂԻՄ-ի և Հա յաս տա նի շր-



209

ջա փա կու մը վե րաց նե լու հար ցը ի բրև մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե-

րի կո պիտ խախ տում և ագ րե սի այի գոր ծո ղու թյուն, և ԼՂԻՄ-ի հար ցը 

մտցնել Գլ խա վոր ա սամբ լե այի ա ռա ջի կա նս տաշր ջա նի օ րա կար գի 

մեջ:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 30 սեպ տեմ բե րի 1989 թ.

№69

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆՀԱՆՐԱՀԱՎԱՔ

15 սեպտեմբերի 1989 թ.

Եր ևան

 Սեպ տեմ բե րի 15-ին հա մալ սա րա նի մեր ձա կա հրա պա րա կում տե-

ղի ու նե ցավ ու սա նո ղա կան հան րա հա վաք: Ե լույթ ու նե ցող նե րը խո սե-

ցին Ար ցա խում, ի նչ պես նաև մեր հան րա պե տու թյան սահ մա նա մերձ 

շր ջան նե րում ստեղծ ված լար ված ի րադ րու թյան մա սին, ար դա րա ցի-

ո րեն դժ գո հե ցին ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան կա ռա վա րու թյան պա սի վու-

թյու նից՝ հար ևան հան րա պե տու թյան կող մից ԼՂԻՄ-ը, ի նչ պես նաև 

Խորհր դային Հա յաս տա նը տն տե սա կան շր ջա փակ ման մեջ առ նե լու 

դեմ կոնկ րետ մի ջոց ներ չձեռ նար կե լու հա մար: Քն նարկ վե ցին ներ-

կա ի րա վի ճա կում հան րա պե տու թյան ու սա նո ղու թյան ա նե լիք նե րը, 

ծրագ րե րը: 

Ե լույթ ու նե նա լով հա մալ սա րա նի կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. 

Մկր տու մյա նը նշեց, որ ի նչ պես ո ղջ հայ ժո ղո վուր դը, այն պես էլ հա-

մալ սա րա նա կան նե րը մեծ սպա սե լիք ներ ու նեն ՀԽՍՀ Գե րա գույն 

խորհր դի՝ հա ջորդ օ րը կա յա նա լիք նս տաշր ջա նից, ո րը քն նար կե-

լու է մեր ազ գի հա մար հույժ կեն սա կան հար ցեր: Նա հայտ նեց, որ 

նստաշր ջա նի աշ խա տանք նե րից հե տո հա մալ սա րա նա կան նե րը 

կրկին կհա վաք վեն, կտան նրա գնա հա տա կա նը, կար տա հայ տեն 

ի րենց վե րա բեր մուն քը այս կամ այն հար ցի քն նարկ ման նկատ մամբ: 

Ա պա Յու. Մկր տու մյա նը ող ջու նեց հան րա պե տու թյան ե րի տա սար-

դա կան տար բեր ոչ ֆոր մալ կազ մա կեր պու թյուն նե րի աս տի ճա նա բար 

հա մա գոր ծակց ման ի րո ղու թյու նը:

 Վեր ջում կազմ վեց ա ռա ջար կու թյուն նե րի ծրար, ո րը պետք է ներ-
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կա յաց վեր ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նս տաշր ջա նին:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 7 հոկ տեմ բե րի 1989 թ.

№70

ТЕЛЕГРАММА
МОСКВА, КРЕМЛЬ

ПЛЕНУМУ ЦК КПСС

Коллектив Ереванского государственного университета протестует 
против выступления первого секретаря ЦК Ком пар тии Азербайджана 
Везирова по программе «Время» 17 сентября сего года, вводящего 
в глубокое заблуждение со ветскую общественность насчет причин 
и сущности поис ти не критического, взрывоопасного положения в 
регионе, спо собного в каждую минуту перерасти в межнациональную 
войну. В весьма экспрессивной форме, без тени серьезности, 
присущей политическому деятелю, тов. Везиров постарался убе-
дить телезрителей, что ныне межнациональными на зы вают 
фактически конфликты, которые раньше были из вест ны как бытовые. 
Не упоминая о блокаде, которой подверг Азербайджан НКАО и 
Армению, в результате чего уже вто рой месяц по Азербайджанской 
железной дороге не посту пают грузы в Армению, а по ней республика 
получает около 87 процентов грузов, когда почти иссякли резервы 
сырья, топ лива и продовольствия, в республике свертывается 
произ водство, разрушается инфраструктура и почти полностью 
приостановлены восстановительные работы в зоне бедствия, 
первый секретарь компартии Азербайджана фарисейски ра товал за 
нормальные взаимоотношения между республиками, в частности 
между Азербайджаном и Арменией.

Мы протестуем также против сообщения в программе «120 минут» 
о внеочередной сессии Верховного Совета Ар мянской ССР, где дело 
представлялось таким образом, что в нарушении нормального ритма 
работы, в том числе и в зоне бедствия, виноваты сами армяне, ибо в 
нем совершенно не упоминалось о блокаде.

Мы думаем, что Пленум ЦК КПСС, посвященный меж на-
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циональным проблемам, не может построить свою работу на подобных 
лживых и дезинформирующих страну и ее па р тий ное руководство 
свидетельствах. Даже если они исходят от таких ответственных 
источников, как члена ЦК КПСС, пер во го секретаря компартии 
республики и Всесоюзного те ле видения.

Повторяя свой протест, мы настоятельно требуем огла сить 
настоящее письмо на пленуме ЦК КПСС.

От имени коллектива Ереванского госуниверситета

Исполняющий обязанности ректора 
профессор Г. А. Гарибян

Секретарь парткомитета Ю. И. Мкртумян
Председатель профкомитета О. В. Мкртчян

Секретарь комитета ЛКСМ А. П. Енгоян
18.IX.1989 г.

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 30 սեպ տեմ բե րի 1989 թ.

№71

ТЕЛЕГРАММА
ПЛЕНУМУ ЦК КПСС

21 сентября 1989 г.
Ереван

17 сентября с. г. по Центральному телевидению состоя лось ин-
тервью первого секретаря ЦК КП Азербайджана А. Х. Везирова. 
Неискушенному телезрителю вновь преподнесли очередное фари-
сейство об «интернационализме» и стрем ле нии азербайджанского 
руководства к «добрососедским от но ше ниям со всеми, особенно 
с Арменией». Между тем, на том же заседании сессии Верховного 
Совета Азербайджанской ССР, о котором корреспондент ЦТ в 
течение трех дней пе ре давал информацию по программе «Время», 
выступающие депутаты, при полном одобрении всех участников, в 
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том числе и от бюро ЦК КП Азербайджана, призывали к ужес то чению 
блокады НКАО и Армении, а некоторые из них бряцали оружием. 
Тем не менее, Везиров ни словом не об молвился об этом, особенно 
о том, что руководимая им рес публика ведет необъявленную войну с 
НКАО и соседней рес публикой. Будто бы он не знает, что в результате 
ор га ни зо ван ной ими блокады десятки тысяч вагонов со строитель-
ными материалами, топливом, продовольствием и другими жиз ненно 
важными грузами не пропускаются через терри то рию Азербайджана. 
Будто он не знает, что в результате этой блокады создалась крайне 
критическая обстановка как в НКАО, так и в Армении, особенно в 
зоне землетрясения. Ведь для него не секрет, что в Баку и в других 
местах Азербайджана начался новый раунд насилия над армянским 
населением и погромов их жилищ с одновременным пре пятствием 
безопасному выезду в другие районы страны. Не является секретом и 
то, что в приграничных районах азер байджанские боевики ежедневно 
совершают набеги, уби вают и калечат людей, угоняют скот.

Вм есто выражения тревоги по этим вопросам, руководи тель 
партийной организации Азербайджана совершенно спо койно, поло-
жив руку на сердце и без зазрения элементарной гражданской совести 
вводил в заблуждение общественность всей страны. Трудно найти 
оценку проявления такой без нравст венности.

Практика давно показала, что полное несоответствие меж ду 
словом и делом стало традиционным в деятельности ли деров азер-
байджанского руководства.

Вызывает недоумение заинтересованная послед о ва тель ность 
Центрального телевидения в пропаганде политического лицемерия, 
которое не задумывается над тем, что тем самым оно принимает 
активное участие в подогревании меж на цио наль ной розни, в дальней-
шей эскалации создавшейся взры во опасной обстановки между 
соседними народами.

Широкие слои армянского народа возмущены тем, что ин тенсив-
но развивающаяся агрессивно-националистическая не обуздан-
ность определенных кругов Азербайджана и их пок ровителей в 
средствах массовой информации не осуж дается высшим партийным 
и государственным руководством страны, чем и подрывается его 
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авторитет.
Просьба огласить текст телеграммы на Пленуме ЦК КПСС.

От имени профессуры Ереванского государственного универси-
тета:

Аветисян А. А.,  Мовсесян Ю. Т., Агаян Э. Б., Овсепян А. А., 
Амирян С. С., Осипян Л. Л., Ананян Г. Г., Паносян Г. А., Арутюнян В. 
М., Саакян Г. С., Атаян Э. Р., Саркисян В. С., Вартанян Ю. Л., Талалян 
А. А., Гарибян Г. А., Тамразян Г. С., Карапетян Л. М., Хуршудян Л. А., 
Мкртчян Л. М., Чи лин га рян Ю. С..

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 30 սեպ տեմ բե րի 1989 թ.

№ 72
ТЕЛЕГРАММА

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ГОРБАЧЕВУ М. С.

21 сентября 1989 г.
Ереван

Беспрецедентная акция блокады Армянской ССР со стороны 
Азербайджана, осуществляемая определенными круга ми Азербайд-
жанской ССР при попустительстве респуб ли кан ских и центральных 
органов власти, привела к рас стройству всех сфер жизнеобеспечения 
Армянской ССР, к полному прекращению восстановительных работ в 
зоне бедствия.

Сложившаяся чрезвычайная ситуация требует принятия реши-
тельных, действенных мер по восстановлению нор маль ных условий в 
деле обеспечения экономической жизни Ар мянской ССР и ее связей с 
остальной территорией Союза. Коммунистическая мораль, авторитет 
партии и союзного правительства страдают от непринятия мер уже в 
течение нескольких месяцев. Дальнейшее промедление будет чревато 
катастрофическими последствиями. Вызывает крайнее удив ление, 
что это позорное для нашего общества явление не по лу чило должной 
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политической оценки со стороны про шед шего Пленума ЦК КПСС.
Справедливость требует срочного возмещения ущерба, нанесен-

ного республике блокадой и, в особенности, районам, пострадавшим 
от землетрясения, выяления и наказания лиц и организаций, 
ответственных за создание блокадной си туа ции.

По поручению партийного комитета 
Ереванского госуниверситета секретарь парткомитета
Ю. И. МКРТУМЯН

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 30 սեպ տեմ բե րի 1989 թ.

№73

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՌԵԿՏՈՐԻՀԵՏ

12 հոկտեմբերի1989 թ.

Եր ևան

 Հոկ տեմ բե րի 12-ին հա մալ սա րա նի խորհր դի նիս տե րի դահ լի ճում 

տե ղի ու նե ցավ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի և ու սա նո ղու թյան 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դի պու մը ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան դե պու տատ, 

հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս Ս. Համ բար ձու մյա-

նի հետ: 

Ա կա դե մի կոս Ս. Համ բար ձու մյա նը ներ կա նե րին պատ մեց 

ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի ըն թա ցիկ նս տաշր ջա նի աշ խա տանք-

նե րի մա սին, ներ կա յաց րեց Հա յաս տա նից և ԼՂԻՄ-ից ը նտր ված 

ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան դե պու տատ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը` ո ւղղ ված 

Խորհրդային Հա յաս տա նը և Ար ցա խը Ա դր բե ջա նի կող մից տն տե սա-

կան շր ջա փակ ման են թար կե լու ար տա ռոց եր ևույ թին քա ղա քա կան 

գնա հա տա կան տա լուն, ի նչ պես նաև ԼՂԻՄ-ի հար ցի քն նարկ ման 

ա րա գաց մա նը: Նա նշեց նաև, որ Հայ կա կան ԽՍՀ-ի և ԼՂԻՄ-ի ժո-

ղովր դա կան դե պու տատ նե րը հե ռա ցան ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի 

նիս տե րի դահ լի ճից` չհա մա ձայ նե լով այն բա նին, որ շր ջա փակ ման 

հար ցի քն նար կու մը չմտց վեց օ րա կարգ: 

Այ նու հետև ա կադ. Ս. Համ բար ձու մյա նը պա տաս խա նեց ներ կա նե-
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րի բազ մա թիվ հար ցե րին:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 14 հոկ տեմ բե րի 1989 թ.

№74

ՀԱՅՈՑՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆՇԱՐԺՈՒՄԸ

ՄԻԱՎՈՐԵԼՈՒՈՒՂԻՆԵՐԸ

(Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 

կազ մի ը նդ հա նուր ժո ղո վը)

17, 20, 24 նոյեմբերի1989 թ.

Եր ևան

 Նոյեմ բե րի 17-ին սկս վեց և ե րեք օր (20-ին ու 24-ին) տևեց Երևա նի 

պե տա կան հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ը նդ-

հա նուր ժո ղո վը, ո րին մաս նակ ցում է ին նաև ու սում նաօ ժան դակ կազ-

մի ու վար չատն տե սա կան մա սի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Ժո ղո վը հրա-

վիր վել էր հա մալ սա րա նի ռեկ տո րա տի, կուս կո մի տե ի և ա րհ կո մի տե ի 

նա խա ձեռ նու թյամբ: Այն քն նար կեց «Սո ցի ալ-տն տե սա կան և քա ղա-

քա կան ի րա վի ճա կը հան րա պե տու թյու նում և հա մալ սա րա նի մտա վո-

րա կա նու թյան խն դիր նե րը» հար ցը, ո րի շուրջ բաց ման խոս քով հան-

դես ե կավ կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Մկր տու մյա նը:

 Նա ը նդ գծեց, որ մայր բու հի վեր ջին հինգ տաս նա մյակ նե րի պատ-

մու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ է հրա վիր վում հա մալ սա րա նի դա սա-

խոս նե րի ը նդ հա նուր ժո ղով, և դա թե լադր ված է հան րա պե տու թյու նում 

ստեղծ ված ի րա վի ճա կով: Մեր օ րե րում, ե րբ շատ ոչ ֆոր մալ կազ մա-

կեր պու թյուն ներ ար դեն ու նեն ի րենց ծրագ րե րը և ազ գօ գուտ գործ են 

կա տա րում, հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վը ևս պետք է լր ջո րեն մտա ծի 

մեր ազ գի կա րող ու ժե րը հա մախմ բե լու մա սին, իր մո տե ցումն ու նե նա 

մեր ժո ղովր դին հու զող հար ցե րի նկատ մամբ: Դա հնա րա վոր է ա նել ոչ 

թե պա ռակտ վե լու ու մի մյանց քն նա դա տե լու, այլ մի այն մի ա վոր ման 

շնոր հիվ: «Եվ ես ցան կա նում եմ, որ մեր զրույ ցը լի նի հենց մի ա վոր-

ման տար բե րակ նե րի շուր ջը»,- ա սաց Յու. Մկր տու մյա նը: 

Այ նու հետև տե ղի ու նե ցավ մտ քե րի փո խա նա կու թյուն, ո րին մաս-
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նակ ցե ցին և հայոց հա մազ գային շարժ ման վե րա բե րյալ ի րենց կար-

ծիք ներն ու վի ճա հա րույց տե սա կետ նե րը ար տա հայ տե ցին հայ ժո-

ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, պրոֆ. Լ. Խուր շու դյա նը, 

տնտե սա գի տա կան կի բեռ նե տի կայի ֆա կուլ տե տի դո ցենտ Մ. Սա հա-

կյա նը, խորհր դա հայ գրա կա նու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ Ա. Ա վա գյա-

նը, ԽՄԿԿ պատ մու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ Ա. Մկրտ չյա նը, ար տա-

սահ մա նյան ու սա նող նե րի և աս պի րանտ նե րի հա մար ռու սաց լեզ վի 

ամ բի ո նի վա րիչ, դոց. Ս. Զո լյա նը, ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի դո ցենտ Դ. 

Վար դա նյա նը, պե տա կան, վար չա կան և մի ջազ գային ի րա վուն քի ամ-

բի ո նի դո ցենտ Վ. Հով հան նի սյա նը, գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով 

պրո ռեկ տոր, պրոֆ. Լ. Կա րա պե տյա նը, տն տե սա գի տա կան կի բեռ նե-

տի կայի ֆա կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Յու. Մով սի սյա նը, փի լի սո փա յու-

թյան պատ մու թյան ամ բի ո նի պրո ֆե սոր Հր. Միր զո յա նը, պատ մա կան 

մա տե րի ա լիզ մի և բա րո յա գի տու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ Ա. Գևոր գյա-

նը, մե խա նի կայի ֆա կուլ տե տի դո ցենտ Գ. Բա բա ջա նյա նը, ին ժե նե-

րա կան հո գե բա նու թյան լա բո րա տո րի այի ա վագ գի տաշ խա տող Ա. 

Սա դո յա նը, հա մա կար գե րի տե սու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, դոց. Ա. Չու-

բա րյա նը և ու րիշ ներ:

Մտ քե րի փո խա նա կու թյա նը մաս նակ ցե ցին նաև ժո ղո վում ներ-

կա գտն վող այլ բու հե րի դա սա խոս ներ ու ոչ ֆոր մալ կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի ան դամ ներ` պրոֆ. Ֆ. Սա ֆա րյա նը, Ի. Մու րա դյա նը, Էդ. 

Սարգսյա նը և ու րիշ ներ: 

Ե լույթ ու նե ցող նե րը, խո սե լով մեր հան րա պե տու թյու նում ստեղծ-

ված սո ցի ալ-տն տե սա կան և քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի շուրջ, քա նիցս 

ան դրա դար ձան հայ ժո ղովր դին հու զող ա մե նա կեն սա կան հար ցե րին: 

Նրանք լուրջ մտա հո գու թյուն հայտ նե ցին Լեռ նային Ղա րա բա ղի հայ 

ազ գաբ նակ չու թյան հե տա գա ճա կա տագ րի և մայր բու հի կո լեկ տի վի 

ձեռ նար կե լիք մի ջո ցա ռում նե րին կշ ռա դատ ված ո ւղ ղու թյուն տա լու 

հետ կապ ված դժ վա րու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ: Այն մի ա հա մուռ 

կար ծի քը հայտն վեց, որ ա մեն գնով պետք է խո չըն դո տել Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զում թուրք ազ գաբ նակ չու թյան տե սա-

կա րար կշի ռը ար հես տա կա նո րեն մե ծաց նե լու ա դր բե ջա նա կան իշ-

խա նու թյուն նե րի կա մա յա կա նու թյուն նե րին և, դեռ ա վե լին, մշա կել 

պե տա կան մի ջո ցա ռում նե րի պլան, ո րով հնա րա վո րու թյուն կտր վի 

Հա յաս տա նում բնակ վող նախ կին ար ցախ ցի նե րին և Ա դր բե ջա նից 
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բռ նա գաղ թած շատ հայ ըն տա նիք նե րի տե ղա փո խե լու և բնա կու թյուն 

հաս տա տե լու Լեռ նային Ղա րա բա ղում: 

Ե լույթ ու նե ցող նե րը խո սե ցին նաև ա ղե տի գո տու պրոբ լեմ նե րի, 

Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի դե պու տատ նե րի ա ռա ջի կա 

ը նտ րու թյուն նե րը լրիվ դե մոկ րա տի այի, հրա պա րա կայ նու թյան պայ-

ման նե րում ան ցկաց նե լու, հան րա պե տու թյունն ա զատ ձեռ նե րե ցու-

թյան գո տի դարձ նե լու մե խա նիզմ նե րի մշակ ման ան հրա ժեշ տու թյան 

և շատ այլ հար ցե րի մա սին:

 Լուրջ ու հա մա կող մա նի քն նարկ ման ա ռար կա դար ձան Հայոց 

հա մազ գային շարժ ման ա ռա ջին հա մա գու մա րի ար դյունք նե րը: Այս 

հար ցի կա պակ ցու թյամբ ե լույթ ու նե ցող նե րը, նշե լով հա մա գու մա րի 

աշ խա տանք նե րում և նրա ըն դու նած ո րոշ ման մեջ տեղ գտած ո րոշ 

թե րու թյուն ներ, այն հիմ նա կան կար ծիքն ար տա հայ տե ցին, որ ՀՀՇ 

հա մա գու մա րը ա ռա ջին փորձն էր մի ա վո րե լու հայ կա կան տար բեր 

կու սակ ցու թյուն նե րը, շուրջ 60 հա սա րա կա կան ու ոչ ֆոր մալ կազ-

մա կեր պու թյուն նե րը: Հա մալ սա րա նը, ո ւր հայ մտա վո րա կա նու թյան 

մեծ պո տեն ցի ալ է կու տակ ված, պետք է ող ջու նի ՀՀՇ-ի ստեղ ծումն ու 

ա մեն կերպ ա ջակ ցի նրա աշ խա տանք նե րին:

 Ժո ղո վը քն նու թյան ա ռավ նաև հա մալ սա րա նում ներ քին կար գա-

պա հու թյան մի շարք հար ցեր: Մայր բու հի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-

կան կազ մին կոչ ա րեց մի ա վո րե լու ու ժե րը ի նչ պես մեր ու սա նող նե րից 

իս կա կան հայ րե նան վեր մաս նա գետ ներ պատ րաս տե լու, այն պես էլ 

հան րա պե տու թյան կյան քում վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նե ցող պրոբ-

լեմ նե րի լուծ ման գոր ծում:

 Բուռն ու բա նա վի ճային մթ նո լոր տում ան ցավ ո րոշ ման նա խագծի 

քն նար կու մը, ո րը տևեց եր կու օր: Ո րոշ ման նա խագ ծի վե րա բե րյալ 

ի րենց դի տո ղու թյուն ներն ու ա ռա ջար կու թյուն ներն ա րե ցին բազ մա-

թիվ հա մալ սա րա նա կան ներ: Դրանք խմ բագ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 

կող մից խմ բա վոր վե ցին ու մտց վե ցին ո րոշ ման նա խագ ծի մեջ: Եվ այդ 

ա մե նից հե տո նոր մի այն քն նարկ վեց և ժո ղո վի կող մից ըն դուն վեց ըն-

դար ձակ ո րո շում:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 9 դեկ տեմ բե րի 1989 թ.
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№75

ԽՍՀՄԱՐՏԳՈՐԾՄԻՆԻՍՏՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԱՌԹԻՎ

ԲՈՂՈՔՈՒՄԵՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐԸ

 Նոյեմ բե րի 19-ին կենտ րո նա կան հե ռուս տա տե սու թյան «Ժա մա-

նակ» ծրագ րով, ի սկ հա ջորդ օ րը «Պ րավ դա» օ րա թեր թում հրա տա-

րակ վեց ԽՍՀՄ ար տա քին գոր ծե րի մի նիստ րի ա ռա ջին տե ղա կալ Ա. 

Ա. Բեսս մերտ նի խի35 ԽՍՀՄ-ո ւմ Ա ՄՆ-ի ար տա կարգ և լի ա զոր դես-

պան Ջ. Մեթ լո կին36 ար ված հայ տա րա րու թյու նը Ա ՄՆ-ի սե նա տի 

ար տա քին գոր ծե րի հանձ նա ժո ղո վի Լեռ նային Ղա րա բա ղի հար ցի 

վե րա բե րյալ ըն դու նած բա նաձ ևի կա պակ ցու թյամբ: Այդ հայ տա րա-

րու թյու նը բո ղո քի մի նոր ա լիք բարձ րաց րեց մեր հան րա պե տու թյու-

նում: Մենք, փաս տո րեն, նո րից կանգ նե ցինք մի ա ռեղծ վա ծի ա ռջև: 

Ի ՞նչ բա նաձև են ըն դու նել Ա ՄՆ-ի օ րենս դիր նե րը, ի նչ պե՞ս են փոր ձել 

մի ջամ տել ԽՍՀՄ-ի ներ քին գոր ծե րին, որ այդ պես բոր բո քել են մեր 

ե րկ րի սու վե րեն ժո ղո վուրդ նե րի զայ րույ թը: Ան մի ջա պես ա ռա ջա ցած 

այս հար ցե րի պա տաս խան նե րը գտ նե լու ահ նույս փոր ձե րը հան գեց-

րին ե թե ոչ բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի, ա պա գո նե հայ ժո ղովր դի շա հե րի 

ոտ նա հար մանն ու ան տես մա նը:

ԽՍՀՄ ա րտ գործ մի նիստ րու թյան այդ հայ տա րա րու թյա նը չէ ին 

կա րող ան տար բե րու թյամբ վե րա բեր վել նաև մայր կր թօ ջա խի պրո ֆե-

սո րա դա սա խո սա կան կազմն ու ու սա նո ղու թյու նը:

Մ.Հովհաննիսյան(Պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան, պատ մա-

կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ) – Մեր ա րտ գործ մի նիստ-

րու թյան նոյեմ բե րի 19-ի հայ տա րա րու թյու նը ա ռա ջին հեր թին զար-

մանք ա ռա ջաց րեց: Պարզ դար ձավ, որ մենք` հայերս, խորհր դային 

մյուս ժո ղո վուրդ նե րի հետ մի ա սին բո ղո քում ե նք մի ան հաս կա նա լի, 

ա նո րոշ ու ա նի մա նա լի ի րո ղու թյան դեմ: Հարց է ա ռա ջա նում. բա-

նա կան ա րա րա ծը, ե թե նա հո գե պես խեղ ված չէ, ի նչ պե՞ս կա րող է 

ա ռանց պատ ճա ռի զայ րա նալ կամ հրճ վել: Ժո ղո վուրդ նե րի ա նու նից 

նման խայ տա ռակ հայ տա րա րու թյու նը մեկ ան գամ ևս ցույց տվեց, որ 

ԽՍՀՄ ա րտ գործ մի նիստ րու թյու նում դեռևս ղե կա վար վում են պատ-

մու թյու նից հայտ նի հին մե թոդ նե րով, այ սինքն` ա մեն ի նչ ո րո շում և 

ի րա կա նաց նում են ա ռանց ժո ղովր դի կար ծի քը հաշ վի առ նե լու: Ճիշտ 
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այդ մե թոդ նե րով դեռևս 1921 թ. Հա յաս տա նը բա ժա նե ցին Թուր քի այի 

և Ա դր բե ջա նի միջև, այլ կերպ 1953-ին ա ռանց հայ ժո ղովր դի կար ծի քը 

հաշ վի առ նե լու հայ տա րա րե ցին, թե Հա յաս տա նը հրա ժար վում է իր 

ա րևմ տյան մա սի տա րածք նե րից:

 Դե ի նչ, մնում է եզ րա կաց նել, որ այս ան գամ ար դեն մի նոր շղար-

շի տակ փորձ է ար վում բզկ տել Հա յաս տանն ու վի րա վո րել մեր ժո-

ղովրդին, և դա այն դեպ քում, ե րբ նրան սկ սել են հա վա տաց նել, թե 

ի րա վա կան պե տու թյուն են ստեղ ծում:

 Փոր ձենք հար ցին մո տե նալ նաև մեկ այլ տե սան կյու նից: Ըն դու-

նենք, որ Ա ՄՆ-ի սե նա տի ար տա քին գոր ծե րի հանձ նա ժո ղո վի հի-

շյալ բա նաձ ևը ի րոք մի ջամ տու թյուն է (թեև ա մեն ի նչ չէ, որ կո պիտ 

մի ջամ տու թյուն կա րե լի է հա մա րել ու սա ռը պա տե րազ մի հե ռան կա-

րով սպառ նալ) մեր ներ քին գոր ծե րին: Այդ դեպ քում էլ ան հրա ժեշտ էր 

հրա պա րա կել նաև Ա ՄՆ-ի օ րենս դիր նե րի ըն դու նած ո րո շու մը: Եվ ե թե 

այն տեղ որ ևէ խոսք լի ներ Լեռ նային Ղա րա բա ղի հար ցը ձգձ գե լու վե-

րա բե րյալ, մենք ստիպ ված կլի նենք մի այն ըն դու նել և ող ջու նել նման 

ո րո շու մը:

 Վեր ջում ցան կա նում եմ ը նդ գծել, որ մեր ժո ղո վուր դը պայ քա րում 

է և կշա րու նա կի պայ քա րել Լեռ նային Ղա րա բա ղի հայ ազ գաբ նակ-

չու թյան պա հան ջին ար դա րա ցի լու ծում տա լու հա մար, ան կախ այն 

բա նից, թե ի նչ կո րո շի Ա ՄՆ-ի սե նա տը, կամ թե ի նչ պա տաս խան կտա 

ԽՍՀՄ ար տա քին գոր ծե րի մի նիստ րու թյու նը:

Ռ.Պետրոսյան(Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, ի րա վա-

բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ) – Ցա վով պետք է 

նշեմ, որ մեր ա րտ գործ մի նիստ րու թյան հայ տա րա րու թյան մեջ ո չինչ 

չկա նշ ված Ա ՄՆ-ի սե նա տի ար տա քին գոր ծե րի հանձ նա ժո ղո վի բա-

նաձ ևի մա սին, և ես ստիպ ված եմ խո սել են թադ րու թյուն նե րով: Նախ և 

ա ռաջ վր դով մունք է ա ռա ջաց նում մեր կա ռա վա րու թյան փոր ձը` խո-

սե լու բազ մազգ ե րկ րի ժո ղո վուրդ նե րի ա նու նից, այն դեպ քում, ե րբ մի-

այն ի րեն է հայտ նի խնդ րո ա ռար կա բա նաձ ևի բո վան դա կու թյու նը: 

Ա նե լով այդ հայ տա րա րու թյու նը, մեր կա ռա վա րու թյու նը ան տե սում է 

մի հան գա մանք ևս: Բանն այն է, որ ե թե ՄԱԿ-ի կա նո նադ րու թյունն 

ըն դու նած և մի ջազ գային բո լոր ի րա վա կան ակ տե րը ստո րագ րած եր-

կու ե րկր նե րից մե կը ա ռա ջար կու թյուն է ա նում մյու սին այս կամ այն 

հար ցը տվյալ ե րկ րի ներ սում լու ծե լու ու ղի նե րի վե րա բե րյալ, դա ի րա-
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վա կան տե սա կե տից ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տե լու փորձ հա մա րել 

հնա րա վոր չէ: Այն պես որ այս եր կու հան գա մանք ներն էլ հենց ա վե-

լի շատ բո ղոք են ա ռա ջաց նում ոչ թե Ա ՄՆ-ի սե նա տի ո րոշ ման, այլ 

ԽՍՀՄ ա րտ գործ մի նիստ րու թյան հայ տա րա րու թյան դեմ: 

Ի.Բալյան (Սո ցի ա լիզ մի տե սու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, դո ցենտ) – 

Ի նձ հայտ նի չէ Ա ՄՆ-ի սե նա տի ար տա քին գոր ծե րի հանձ նա ժո ղո վի 

ըն դու նած բա նաձ ևի բո վան դա կու թյու նը, և այն մի ջազ գային ի րա վա-

կան նոր մե րի խախ տում հա մա րել չեմ կա րող:

 Կար դա լով ԽՍՀՄ ա րտ գործ մի նիստ րու թյան հայ տա րա րու թյունը՝ 
ան մի ջա պես զգում եմ հին ձևա կեր պում նե րի ո ղջ զի նա նո ցը, ո րի օգ-
նու թյամբ ոչ մի այն թաքց վում է ճշ մար տու թյու նը, այլև ոտ նա հար վում 
են մար դու (տ վյալ դեպ քում՝ ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի) ի րա վունք նե րը, 
ո րոնց պաշտ պա նու թյու նը հա մար վում է մեր ե րկ րի քա ղա քա կա նու-
թյան հիմ նա քա րը: Ես այն կար ծի քին եմ, որ նման հայ տա րա րու թյու-
նը հան գիստ խղ ճով կա րե լի է հա մա րել մի ջազ գային ի րա վա կան նոր-
մե րի խախ տում, այն կա րե լի է հա մա րել նաև քայլ, որ լուրջ հար ված է 
հասց նում մեր ֆե դե րա ցի ա յում նոր-նոր վե րա կանգն վող ազ գա մի ջյան 
նոր մալ, մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րին:

Ն ման հայ տա րա րու թյու նը այն ի րո ղու թյան վառ ա պա ցույցն է, որ 
մեր ե րկ րում դեռևս չի վե րաց ված ժո ղո վուրդ նե րի ին ֆոր մա ցի ոն բլո-
կա դան, ո րն ա վե լի վտան գա վոր է, քան տն տե սա կա նը, ա վե լի ճիշտ՝ 
դեռևս գո յու թյուն ու նի դե զին ֆոր մա ցի ան, ո րն ա նո րոշ վի ճա կի մեջ է 
պա հում ժո ղո վուրդ նե րին: 

Ա.Ղուկասյան (Քի մի ա կան ֆա կուլ տե տի դե կա նի տե ղա կալ, քի-
մի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ) – 1988 թ. փետր վա րից 
այս կողմ ես ա ռա ջին ան գամ ի մա ցա, որ կենտ րո նա կան իշ խա նու-
թյուն նե րը ջանք ու ե ռանդ չեն խնա յում Լեռ նային Ղա րա բա ղի հայ 
ազ գաբ նակ չու թյան պրոբ լե մը լու ծե լու հա մար: Եվ դա շնոր հիվ ԽՍՀՄ 
ա րտ գործ մի նիստ րու թյան նոյեմ բե րի 19-ի հայ տա րա րու թյան: Ին չո՞վ 
ու րեմն բա ցատ րել Ար ցա խի հար ցի այս ձգձ գու մը, ե թե ոչ ռե գի ո նում 
լար վա ծու թյու նը պա հե լու մեջ շա հագր գիռ կող մե րի առ կա յու թյամբ:

 Բա ցի այս, հի շյալ հայ տա րա րու թյան մեջ խոս վում է նաև այն մա-
սին, որ Լեռ նային Ղա րա բա ղի հարցն ա ռանձ նա պես նր բան կատ ու 
պա տաս խա նա տու մո տե ցում է պա հան ջում: Ի ՞նչ նր բան կատ մո-
տեց ման մա սին է խոս քը, ե րբ հայ ժո ղովր դի ե րե սին մինչև օ րս մի այն 
Սում գայիթ, Խո ջա լու և շր ջա փա կում են շպր տել ու հոգ էլ չեն տա նում 
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այդ ար տա ռոց ի րո ղու թյուն նե րի մե ղա վոր նե րին պատ ժե լու մա սին: 
Այս հայ տա րա րու թյան մեջ ի լուր աշ խար հի խոս վում է նաև այն 

մա սին, թե հար ցը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել բազ-
մա թիվ գոր ծոն ներ: Պար զա պես ապ շել կա րե լի է: Նման հարց լու ծե լու 
պատ մա կան փաս տաթղ թե րից ու ժո ղովր դի կամ քից բա ցի, ու րիշ ի ՞նչ 
գոր ծոն ներ են պա հանջ վում:

 Ցան կա նում եմ նաև ափ սո սանք հայտ նել այն ա ռի թով, որ այս 
հայ տա րա րու թյամբ խորհր դա-ա մե րի կյան հա րա բե րու թյուն նե րի հե-
տա գա լա վա ցումն ու խո րա ցու մը բեր վում կապ վում է ար ցա խա հա յու-
թյան պրոբ լե մին: Նման քայ լը շատ ա վե լի ցցուն է դարձ նում պրոբ լե մը 
և վատ վի ճա կի մեջ դնում հայ ժո ղովր դին՝ մեր ե րկ րի մյուս ժո ղո վուրդ-
նե րի ա ռջև: 

Ցա վա լի է, որ ԽՍՀՄ ա րտ գործ մի նիստ րու թյան այս հայ տա րա րու-
թյու նը նո րից ա պա կա յու նաց րեց ա ռանց այն էլ ոչ հաս տա տուն ի րա-
վի ճա կը ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում և բա ցա սա կան ազ դակ կա րող է 
հան դի սա նալ քն նաշր ջա նից ա ռաջ:

Դ. Մարգարյան (Ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի ԼԿԵՄ կո մի տե ի քար-
տու ղար) – Մեր ու սա նո ղու թյու նը զայ րույ թով ըն դու նեց ԽՍՀՄ ար տա-
քին գոր ծե րի մի նիստ րու թյան ս. թ. նոյեմ բե րի 19-ի հայ տա րա րու թյու-
նը` ո ւղղ ված Ա ՄՆ-ի սե նա տի ար տա քին գոր ծե րի հանձ նա ժո ղո վին 
ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի ա նու նից: Կո մե րի տա կան նե րի խո րին հա մոզ-
մամբ հարկ չկար Ա ՄՆ-ի կոնգ րե սի կոմ պե տենտ օր գա նի ա ռջև բա-
ցե լու լճաց ման ժա մա նակ նե րի պի տակ նե րի ո ղջ զի նա նո ցը, ե րբ այդ 
պի տակ նե րից շա տե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել բնու թագ րե լու հա մար 
Ար ցա խի հար ցում ԽՍՀՄ իշ խա նու թյուն նե րի ան վճ ռա կան ու կաշ-
կանդ ված քայ լե րը: 

Ինք նո րոշ ման բնա գա վա ռում ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի դե մոկ րա-
տա կան տար րա կան ի րա վունք ներ չա պա հո վե լու պայ ման նե րում 
մեր ե րի տա սար դու թյու նը և հատ կա պես ու սա նո ղու թյու նը հակ ված են 
հույս դնե լու հա մայն աշ խար հի ա ռա ջա դեմ ու ժե րի, այդ թվում նաև՜ 

Ա ՄՆ-ի կոնգ րե սի վրա:

 Նյու թը պատ րաս տեց Էդ. Ա նդ րե ա սյա նը 

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 25 նոյեմ բե րի 1989 թ.
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№76

ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ,ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻՈՐՈՇՈՒՄ

(բո ղո քի մի տինգ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում)

29 նոյեմբերի1989 թ.

Եր ևան

 Նոյեմ բե րի 29-ին տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-

րա նի բազ մա հա զա րա նոց կո լեկ տի վի բո ղո քի մի տին գը, ո րը նվիր ված 

էր «Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի ի րադ րու թյու նը նոր մա-

լաց նե լու մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի ո րոշ-

ման քն նարկ մա նը:

 Մի տին գը բա ցե լով, կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Մկր տու մյա-

նը նշեց, որ ե րեկ` նոյեմ բե րի 28-ին, ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի 

նստաշր ջա նը ո րո շում է ըն դու նել Ար ցա խի մա սին, ո րը մի ա կող մա նի 

է, չի բխում հայ ժո ղովր դի շա հե րից, կրում է հա կա հայ կա կան, հա կա-

ժո ղովր դա կան բնույթ:

«Պ րավ դայի» նույն օր վա հա մա րում տպագր ված այդ ո րո շու մը 

մի տին գի մաս նա կից նե րին ներ կա յաց րեց պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի 

կուս բյու րոյի քար տու ղար Ա. Սի մո նյա նը: 

Այ նու հետև, շա րու նա կե լով իր խոս քը, Յու. Մկր տու մյա նը ա սաց, 

որ հայ ժո ղո վուր դը ար դեն եր կու տա րի է, ի նչ պայ քա րում է իր ար-

դա րա ցի պա հանջ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: Եվ ա հա այդ ա մե նից 

հե տո ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նս տաշր ջա նը ըն դու նում է այս պի-

սի խայ տա ռակ ո րո շում: Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կո լեկ-

տի վը բո ղո քում է այդ ո րոշ ման դեմ, պա հան ջում այն բե կա նել: Այդ 

ո րո շու մը ոտ նա հա րում է ոչ մի այն Ղա րա բա ղի հայ կա կան մար զի հայ 

ազ գաբ նակ չու թյան, այլև ո ղջ հայ ժո ղովր դի շա հե րը: 

Այ նու հետև ձայ նը տր վում է հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նի 

վա րիչ, պրոֆ. Լ. Խուր շու դյա նին:

- Ժո ղո վուրդ նե րի կյան քում լի նում են պա հեր,- ա սաց նա,- ո րոնք 

բախ տո րոշ ու ճա կա տագ րա կան նշա նա կու թյուն են ու նե նում: Այ սօր 

հայ ժո ղովր դի հա մար այդ պի սի պա հե րից մեկն է: Մեր ժո ղո վուրդն 

ար դեն քսան ամ սից ա վե լի պայ քա րում, իր ար դա րա ցի բո ղոքն է 

բարձ րաց նում յո թա նա սուն տա րի տևած ա նար դա րու թյան դեմ: Եվ 
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մենք այ սօր, ի պա տաս խան մեր ազ գային պա հանջ նե րի, մեր ե րկ րի 

բարձ րա գույն մարմ նից ստա նում ե նք այս պի սի հա կաազ գային, հա-

կա հայ կա կան ո րո շում, ո րը չի բխում ազ գային հար ցի լուծ ման դե-

մոկրա տա կան հի մունք նե րից: Մենք որ ևէ ա կն կա լիք այլևս չու նենք, 

կամ պետք է հրա ժար վենք Լեռ նային Ղա րա բա ղից, կամ պետք է մի-

ա կամ, մեկ մար մին դար ձած պայ քա րենք մինչև վերջ ու հաղ թա նա-

կենք: Մենք պետք է չըն դու նենք ե րեկ վա ո րո շու մը, մենք պետք է մեր 

ան վս տա հու թյու նը հայտ նենք ե րկ րի ղե կա վա րու թյա նը և չճա նա չենք 

նրա թե լադ րան քով ըն դու նած ո րո շու մը:

 Հայ ժո ղո վուր դը ար դա րա ցի է, նրա պա հան ջը` օ րի նա կան: Մենք 

պետք է ու նե նանք մեր հս տակ ծրա գի րը, ո րով կա րե լի կլի նի մեր ժո-

ղովր դին հա նել այս ճգ նա ժա մային վի ճա կից,- իր ե լույ թի վեր ջում 

ա սաց պրոֆ. Լ. Խուր շու դյա նը:

 Մի տին գում ե լույթ ու նե ցան նաև կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի 

ֆա կուլ տե տի դե կան, դոց. Ռ. Տո նո յա նը, սո ցի ա լիզ մի տե սու թյան ամ-

բի ո նի վա րիչ, դոց. Ի. Բա լյա նը, պատ մա կան մա տե րի ա լիզ մի և բա-

րո յա գի տու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, պրոֆ. Ա. Հով սե փյա նը, պե տա կան, 

վար չա կան և մի ջազ գային ի րա վուն քի ամ բի ո նի դո ցենտ Վ. Հով հան-

նի սյա նը և ու րիշ ներ:

Ն րանք մի ա հա մուռ կեր պով դա տա պար տե ցին ԽՍՀՄ Գե րա գույն 

խորհր դի նս տաշր ջա նի ո րո շու մը, ի րենց գո հու նա կու թյու նը հայտ նե-

ցին և հա վա նու թյուն տվե ցին Հա յաս տա նից և Լեռ նային Ղա րա բա ղից 

ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան դե պու տատ նե րի կող մից, ի նշան բո ղո քի, ս. թ. 

նոյեմ բե րի 28-ին ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նս տաշր ջա նից հե ռա-

նա լու ակ տին: 

Ե լույթ ու նե ցող նե րը ա սա ցին, որ պետք է ան հա պաղ հրա վի րել Հա-

յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի ար տա հերթ պլե նում և ՀԽՍՀ Գե րա-

գույն խորհր դի նս տաշր ջան: Նրանք մի ա ժա մա նակ կոչ ա րե ցին հայ 

ժո ղովր դին մի ա վո րել բո լոր ու ժե րը և մինչև վերջ պայ քա րել իր ոտ-

նա հար ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման, Լեռ նային Ղա րա բա ղի 

հար ցի ար դա րա ցի լուծ ման հա մար:

 Մի տին գում նշ վեց, որ ռե գի ո նում դրու թյու նը կա րե լի է կար գա վո րել 

մի այն մայր հայ րե նի քից ան ջատ ված Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա-

վար Մար զը Հայ կա կան ԽՍՀ-ի հետ վե րա մի ա վո րելով:

 Մի տին գում կոչ ար վեց դի մել մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե-
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րին, ներ քին և ար տա քին սփյուռ քի ամ բողջ հա յու թյա նը` հա մախմբ վել 

և մի ա հա մուռ ու ժե րով օգ նել, օ ժան դա կել Խորհր դային Հա յաս տա նին 

ու հայ ժո ղովր դին` ներ կա ծանր վի ճա կից դուրս գա լու հա մար:

 Մի տին գը ըն դու նեց հա մա պա տաս խան ո րո շում: 

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 2 դեկ տեմ բե րի 1989 թ.

№77

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԵՆՔՊԱՀԱՆՋՈՒՄ

ԽՍՀՄԳԵՐԱԳՈՒՅՆԽՈՐՀՐԴԻՆԱԽԱԳԱՀ

Մ.Ս.ԳՈՐԲԱՉՈՎԻՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑԵՎԼՂԻՄ-ԻՑ

ԽՍՀՄԳԵՐԱԳՈՒՅՆԽՈՐՀՐԴԻԴԵՊՈՒՏԱՏՆԵՐԻՆ

23 դեկտեմբերի1989 թ.

 Հենց այս կամ այն պրոբ լե մը փակ դռ նե րի հետ ևում քն նար կե լու 

գա ղա փա րը ի նք նըս տին քյան ա րա տա վոր է և հա կա սում է վե րա կա-

ռուց ման ճար տա րա պետ նե րի կող մից հռ չակ վող հրա պա րա կայ նու-

թյա նը:

 Մենք չենք կա րո ղա նում հաս կա նալ և ըն դու նել այս ան գամ էլ Լեռ-

նային Ղա րա բա ղի ա րյու նա լի պրոբ լե մը փակ նիս տում քն նար կե լու 

հա մա գու մա րի ղե կա վա րու թյան ո րո շու մը: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 

փակ դռ նե րի հետ ևում, որ պես կա նոն, ար դա րա ցի ո րո շում ներ չեն 

ըն դուն վում: Ա սենք նաև ին չու պետք է հայ ու ա դր բե ջա նա կան ժո ղո-

վուրդ նե րից և ե րկ րի ամ բողջ հա սա րա կայ նու թյու նից թաքց նել ար հես-

տա կա նո րեն բար դաց ված պրոբ լե մի լու ծու մը: Չէ՞ որ ԼՂԻՄ-ի պրոբ-

լե մը ոչ մի այն եր կու հա կա դիր ժո ղո վուրդ նե րի, այլև հա կա սու թյուն նե-

րով բզկտ վող մեր ամ բողջ ե րկ րի պրոբ լեմն է: Հրա պա րա կայ նու թյու նը 

բեղմ նա վոր է հենց այն պատ ճա ռով, որ են թադ րում է ա զն վու թյուն: Ոչ 

մի բարձր քա ղա քա կան նկա տա ռում ներ չկան և չեն կա րող լի նել հօ-

գուտ դռն փակ գաղտ նի ո րո շում նե րի: Ցա վոք սր տի, ար դեն նոր մա է 

դառ նում, որ ղա րա բա ղյան հար ցի քն նարկ ման ժա մա նակ դահ լի ճից 

հե ռաց վում են լրագ րող նե րը, ի սկ նրանց հետ մի ա սին նաև` հրա պա-

րա կայ նու թյու նը: 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վը Հա յաս տա նի դե-
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պու տատ նե րից պա հան ջում է հաս նել այն բա նին, որ ղա րա բա ղյան 

պրոբ լե մը քն նարկ վի բա ցա հայտ: Չէ՞ որ ա ռանց այն էլ քիչ չեն ա րյու-

նա հե ղու թյուն նե րը կեղծ լու րե րի և չս տուգ ված տե ղե կու թյուն նե րի 

պատ ճա ռով: Պետք է վերջ տալ ժո ղո վուրդ նե րի ճա կա տա գի րը գաղտ-

նի վճ ռե լու` հո գա տա րու թյամբ պահ պան վող ստա լի նյան սիս տե մին:

 Մի այն հրա պա րա կայ նու թյու նը և բա ցա խո սու թյու նը կա րող է[են] 

նպաս տել հար ցի ար դա րա ցի լուծ մա նը: Ո ւս տի մենք ճիշտ չենք հա-

մա րում ԼՂԻՄ-ից և Հա յաս տա նից ը նտր ված պատ գա մա վոր նե րի 

մաս նակ ցու թյու նը գաղտ նի, դռն փակ նիս տե րին: Մենք մութ, գաղտ նի 

հար ցեր չու նենք:

Եր ևա նի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի կո լեկ տիվ

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 23 դեկ տեմ բե րի 1989 թ.
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1990

№78

[ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]N24

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]ՕՐԱԿԱՐԳԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏ[Ի]

5 հուն վա րի 1990 թ.

Երևան

[ՕՐԱԿԱՐԳ]

<....> 

3. Լ ՂԻՄ-ի  կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյու նը ՀԿԿ-ի մեջ ըն դու-

նե լու մա սին։

<....> 

3. [ ԼԵՍ ՑԻՆ] – ԼՂԻՄ-ի կուս[ակ ցա կան] կազմ[ա կեր պու թյան] 

մա սին:

[Ա ՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ] – Յու.  Մկր տու մյան – предстоящий пленум 
ЦК должен обсудить вопрос о принятии НКАО (парт.) в Арм. ком.
партию.

В. Оганесян – нельзя включить, как акт – а нужно оформить их как 
членов Арм. ССР.

Р. Тоноян – т. к. нет Армянской ком. партии, мы не можем принять 
НКАО.

С. Амирян – есть Арм. ком. партия (ՀԿԿ) и их можно принять в 
Арм. [ком. партию]

Б. Арутюнян – нужно собрать пленум ЦК и они должны решить.
М. Григорян – какого мнения секретарь ЦК КП Армении.
Л. Хуршудян – не нужно обсуждать, все понятно.
[Ո ՐՈ ՇԵ ՑԻՆ] – Դի մել ՀԿԿ, որ պես զի ա ռա ջի կա պլե նու մում 

քննար կել ԼՂԻՄ-ի կուս[ակ ցա կան] կազ մա կեր պու թյու նը ըն դու նել 
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ՀԿԿ կազ մի մեջ։

 ՀԱԱ, ֆ.166, ց. 1, գ. 1149, թ. 1-2։

Բ նա գիր։  Մե քե նա գիր և ձե ռա գիր։

№79

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆԿՈՄԻՏԵՈՒՄ

5 հուն վա րի 1990 թ.

Երևան

 Տե ղի ու նե ցավ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա-

կան կո մի տե ի հեր թա կան նիս տը, ո րը նվիր ված էր հա մալ սա րա նի 

կու սակցա կան կազ մա կեր պու թյան և կո լեկ տի վի ան դամ նե րի ան հե-

տաձգե լի ա նե լիք նե րին: 

Ա ռա ջի նը քն նարկ վեց «Լ ՂԻՄ-ի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու-

թյու նը ՀԿԿ-ի մեջ ըն դու նե լու մա սին» հար ցը, ո րի շուրջ ե լույթ ներ 

ու նե ցան կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Մկր տու մյա նը, պե տա կան, 

վար չա կան և մի ջազ գային ի րա վուն քի ամ բի ո նի դո ցենտ Վ. Հով հան-

նի սյա նը, կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տե տի դե կան, դոց. Ռ. 

Տո նո յա նը, XX դա րի քա ղա քա կան պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 

պրոֆ. Ս. Ա մի րյա նը, հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 

պրոֆ. Լ. Խուր շու դյա նը, նույն ամ բի ո նին կից Հա յաս տա նի պատ մա-

կան աշ խար հագ րու թյան և քար տե զագ րու թյան լա բո րա տո րի այի վա-

րիչ, դոց. Բ. Հա րու թյու նյա նը: 

Ար տա հայ տե լով հայ ժո ղովր դի ար հես տա կա նո րեն տրոհ ված եր-

կու հատ ված նե րի կամ քը` ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի և ԼՂԻՄ-ի 

Ազ գային խորհր դի մի ա ցյալ նս տաշր ջա նը 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ին 

հռ չա կեց ՀԽՍՀ-ի և ԼՂԻՄ-ի վե րա մի ա վո րու մը, նշե ցին նրանք: Պատ-

մա կան ո րոշ մա նը հա ջոր դած շր ջա նում ան հրա ժեշտ գործ նա կան 

քայ լեր են կա տար վել վե րա մի ա վոր ման փաս տա ցի ի րա կա նաց ման 

ո ւղ ղու թյամբ: Այ սօր ԼՂԻՄ-ի շատ հիմ նարկ ներ և ձեռ նար կու թյուն ներ 

ար դեն սեր տա ճել են ի րենց բնա գա վա ռում գոր ծող Հայ կա կան ԽՍՀ-ի 

հա մա պա տաս խան հիմ նարկ նե րի հետ: ԼՂԻՄ-ի կո մե րի տա կան և 

ա րհ մի ու թե նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը մի ա վոր վել են ՀԼ ԿԵՄ-ին 
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և ՀԱՄԽ-ին, տե ղի է ու նե ցել ստեղ ծա գոր ծա կան մի ու թյուն նե րի մի ա-

վո րում: Նման պայ ման նե րում տրա մա բա նա կան և օ րի նա կան է հան-

րա պե տու թյան և Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա զա րա վոր կու սակ ցա կան-

նե րի ա ռա ջար կը ա րագ կեր պով լու ծե լու ԼՂԻՄ-ի ԽՄԿԿ մար զային 

կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան և Հա յաս տա նի կու սակ ցա կան 

կազ մա կեր պու թյան մի ա վոր ման հար ցը: Ել նե լով ստեղծ ված վի ճա-

կից՝ ե լույթ ու նե ցող նե րը նշե ցին, որ ՀԿԿ-ի և ԼՂԻՄ-ի կու սակ ցա կան 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ա վոր ման հե տա գա հա պա ղու մը է ա պես 

խան գա րում է հան րա պե տու թյան եր կու հատ ված նե րի սեր տաճ ման 

գոր ծըն թա ցին, ո ւս տի մի ա վո րումն ի րա կա նաց նե լու հա մար նպա տա-

կա հար մար է հրա վի րել ՀԿԿ Կենտ կո մի և ԼՂԻՄ-ի կու սակ ցա կան 

կազ մա կեր պու թյան ար տա հերթ մի ա ցյալ պլե նում: 

Երկ րորդ հար ցը նվիր ված էր Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-

նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան խն դիր նե րին` կապ ված ՀԿԿ 

XXIX հա մա գու մա րի նա խա պատ րաս տու թյան և կու սակ ցու թյան 

ա ռա ջի կա վե րա կա ռուց ման ու նո րաց ման հետ: Ե լույթ ներ ու նե ցան 

բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Գ. Ա նա նյա նը, ու սում-

նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, պրոֆ. Գ. Ղա րի բյա նը, 

տն տե սա գի տա կան կի բեռ նե տի կայի ֆա կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Յու. 

Մով սի սյա նը և ու րիշ ներ:

Ն րանք նշե ցին, որ Հա յաս տա նի կոմ կու սը ԽՄԿԿ-ի ան բա ժան 

մասն է, նրա մեջ մտ նող հան րա պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն, ո րը 

չու նի իր կա նո նադ րու թյունն ու ազ գային ծրա գի րը, իր ա ռան ձին ան-

դա մա տոմ սը: Այ նինչ հան րա պե տու թյան կոմ կու սի ի նք նու րույ նու թյու-

նը, ա սա ցին նրանք, ա ռա ջին հեր թին պետք է փաստ վի իր ազ գային 

ծրագ րով ու ի նք նու րույն կա նո նադ րու թյամբ: Սրանք լուրջ խն դիր ներ 

են, ը նդ գծե ցին ե լույթ ու նե ցող նե րը, ո րոնք պետք է քն նարկ վեն ա ռա-

ջի կա յում տե ղի ու նե նա լիք ՀԿԿ XXIX հա մա գու մա րում: Այդ կա-

պակցու թյամբ ա ռա ջարկ վեց հա մալ սա րա նի 26 սկզբ նա կան կուս-

կազ մա կեր պու թյուն նե րում ան ցկաց նել ժո ղով ներ ու քն նար կել այդ 

հար ցե րը, դրա նից հե տո հրա վի րել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-

նի կուս կազ մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր ժո ղով և ժո ղո վի ո րո շում ներն 

ու նյու թե րը ներ կա յաց նել Հա յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կոմ` հա մա-

գու մա րում քն նար կե լու հա մար:

Քն նարկ վեց նաև «Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի ժո-
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ղովրդա կան դե պու տատ նե րի ա ռա ջի կա ը նտ րու թյուն նե րը և հա մալ-

սա րա նի կո լեկ տի վի ու կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան խն դիր նե-

րը» հար ցը:

 Նիս տում ԽՍՀՄ բու հե րի կու սակ ցա կան կո մի տե նե րի քար տու-

ղար նե րի հա մա մի ու թե նա կան խորհր դակ ցու թյուն հրա վի րե լու մա սին 

հա ղոր դում տվեց կուս կո մի տե ի քար տու ղար Յու. Մկր տու մյա նը:

 Կու սակ ցա կան կո մի տե ի քն նար կած բո լոր հար ցե րի առ թիվ ըն-

դուն վե ցին հա մա պա տաս խան ո րո շում ներ` ո ւղղ ված հան րա պե տա-

կան կու սակ ցա կան ու պե տա կան վե րա դաս մար մին նե րին:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 20 հուն վա րի 1990 թ.

№80

ՆԱՄԱԿԱՐՑԱԽԻՑ37

 

Ար ցա խի հա յու թյու նը դժ վա րին օ րեր է ապ րում: Շր ջա փա կու մը և 

ո տնձ գու թյուն նե րը ծանր վի ճա կի են հասց րել շատ գյու ղե րի: Մայր 

Հա յաս տա նը շա րու նա կում է հնա րա վո րին չափ օգ նու թյուն ցույց տալ 

իր զա վա կին: Այդ գոր ծում իր[ենց] մաս նակ ցու թյունն ու նեն հա մալ-

սա րա նի կո լեկ տի վը, նրա ա ռան ձին օ ղակ նե րը: 

Ար ցա խա հա յու թյա նը սնն դամ թեր քով օգ նե լու նա խա ձեռ նու թյան 

հե ղի նակ ներ են նաև աշ խար հագ րա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե-

րը, ո րոնք ֆա կուլ տե տի ո ղջ կո լեկ տի վի կա մա վոր հան գա նա կու թյամբ 

հա վա քած գու մա րով գնել և [1989 թ.] նոյեմ բե րի սկզ բին ԼՂԻՄ-ի 

Մար տու նու շր ջա նի Հա ղոր տի գյուղ են տե ղա փո խել 1 տոն նա ա լյուր 

և 1 տոն նա շա քա րա վազ:

 Վեր ջերս ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րը [ «Եր ևա նի հա մալ սա րան» 

թեր թի] խմ բագ րու թյուն բե րե ցին գյու ղի ղե կա վա րու թյու նից ստաց ված 

մի նա մակ, որ տեղ ար ցախ ցի ներն ի րենց շնոր հա կա լա կան խոսքն են 

հղել հա մալ սա րա նա կան նե րին` ցույց տր ված օգ նու թյան հա մար:

Տ պագ րում ե նք այդ նա մա կը:

« Հա ղոր տի գյու ղի աշ խա տա վոր նե րը հայ ժո ղովր դի, ար ցա խա հա-

յու թյան հետ մի ա սին ապ րում են տագ նա պի, հույ սի, հա վա տի, շր ջա-

փակ ման, չհայ տա րար ված պա տե րազ մի ժա մա նակ ներ: Մեկ ան գամ 

չէ, որ հայ ժո ղո վուր դը, ար ցա խա հա յու թյու նը դի մա կայել են դա ժան 
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փոր ձու թյուն նե րին: Մենք կար ծում է ինք, որ դա րասկզ բի փոր ձու թյուն-

նե րը չեն կրկն վի դա րա վեր ջին: Ի նչ ևէ: Ե ղան դա ժան ի րո ղու թյուն ներ` 

Սում գայի թի, Կի րո վա բա դի, Խո ջա լո ւի ոճ րա գոր ծու թյուն ներ, ար-

դա րու թյան հա մար պայ քա րի ժա մա նակ նե րում` ա նար դա րու թյուն-

ներ, հրա պա րա կայ նու թյան պայ ման նե րում` ոչ հրա պա րա կայ նու-

թյուն: Մեր օ րե րի ի րո ղու թյուն նե րը ճա կա տագ րա կան ի րո ղու թյուն-

ներ են: Վե րա կա ռուց ման, դե մոկ րա տի այի, հրա պա րա կայ նու թյան 

են թադրյալ ար դար ֆո նի վրա հա մայն աշ խար հին ար ցա խա հա յու-

թյունն իր ար դար վճիռն է ներ կա յաց րել` վե րա մի ա վոր վել մայր ժո-

ղովր դի հետ, ապ րել կա պանք նե րից ա զատ, ա պա գայի նկատ մամբ 

հա վա տով: Դա հաս տատ ված է ԼՂԻՄ-ի մար զային խորհր դի՝ 1988 թ. 

փետր վա րի 20-ի նս տաշր ջա նի հայտ նի ո րոշ մամբ: Մենք կդի մա նանք 

կա ցու թյան փոր ձու թյուն նե րին: Մեզ հա մար հեշտ չէ ըն դար ձակ ա ղե-

տի գո տի ու նե ցող, բազ մա հա զա րա նոց փախս տա կան նե րի հոգ սե րի 

ժա մա նակ նե րում Մայր Հա յաս տա նից սնն դամ թերք ըն դու նե լը: Այս-

տեղ ար ցունքն ու ժպի տը մի ա խառն վում են: Խո րա պես շնոր հա կալ 

ե նք ու շադ րու թյան հա մար: Գյու ղին ու ղարկ ված մեկ տոն նա շա քա-

րա վա զը և մեկ տոն նա ա լյու րը ամ բող ջա պես բաշխ վել է գյու ղի բնա-

կիչ նե րին հանձ նա ժո ղո վի մի ջո ցով: Դա ե ղավ այն բա նի ա պա ցույ ցը, 

որ մենք բռունցք ե նք, որ ար ցա խյան ար դար պայ քա րում են մի ամ-

բողջ ա զգ, ար դար ու ժեր: Շեշ տում ե նք, որ նյու թա պես կդի մա նանք: 

Մեզ մտա հո գում է ար ցա խյան պրոբ լե մի քա ղա քա կան լուծ ման հնա-

րա վո րու թյան ա րագ ի րա կա նա ցու մը:

 Մենք ցան կա նում ե նք, որ ձեր ամ բողջ հոգ ևոր ջան քե րը նպա տա-

կամ ղեք հենց այդ խնդ րին, ո րից կախ ված է ոչ մի այն մեր ապ րե լա-

կեր պը, այլև գո յատ ևու մը: Նո րից խնդ րում ե նք չմ տա ծել մեր ա ռօ րյա 

ապ րե լա կեր պի նյու թա կան կող մի մա սին: Կր կին շնոր հա կա լու թյուն: 

Մենք նույ նիսկ հնա րա վո րու թյուն ու նենք նման կար գի օգ նու թյան 

ձեռք պար զել մեր հայ րե նա կից նե րին, ո րոնք ան չափ մտա հոգ ված են 

ար ցա խա հա յու թյան ճա կա տագ րով»: 

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 6 հուն վա րի 1990 թ.
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ՎԵՐՋՏԱԼՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆՆ

ՈՒՈՃՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

(Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ակ տի վի ժո ղո վում)

18 հուն վա րի 1990 թ.

Երևան

 Հուն վա րի 18-ին խորհր դի նիս տե րի դահ լի ճում տե ղի ու նե ցավ հա-

մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի և ու սա նո ղու թյան, 

ի նչ պես նաև կու սակ ցա կան ու հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի ակ տի վի ժո ղո վը: Այն նե րա ծա կան խոս քով բա ցեց կուս կո մի-

տե ի քար տու ղար Յու. Մկր տու մյա նը: Նա ներ կա նե րին ծա նո թաց րեց 

նիս տի օ րա կար գին, այն է` Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ մի շարք շր ջան նե-

րում ու Բաք վում ստեղծ ված ծանր ի րա վի ճա կի և ԽՍՀՄ Գե րա գույն 

խորհր դի նա խա գա հու թյան` ս. թ. հուն վա րի 15-ի՝ ԼՂԻՄ-ո ւմ և նրան 

հա րող մի քա նի այլ շր ջան նե րում ար տա կարգ դրու թյուն հայ տա րա-

րե լու մա սին հրա մա նագ րի քն նար կու մը: 

Ե լույթ ու նե ցո ղը ներ կա յաց րեց ստեղծ ված տագ նա պա լի ի րադ րու-

թյու նը, նա խո սեց Բաք վում մինչև այ սօր շա րու նակ վող ջար դե րի ու 

սպա նու թյուն նե րի, հայ ազ գաբ նակ չու թյան ա նե լա նե լի վի ճա կի մա-

սին, տվեց ո րոշ նոր տե ղե կու թյուն ներ: Հա կիրճ ներ կա յաց նե լով հա-

մալ սա րա նի կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի և աշ խար հագ րա կան ֆա-

կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րի կազ մա կերպ ված գոր ծու նե ու թյու նը ռե-

գի ո նում. ե լույթ ու նե ցո ղը այն կար ծի քը հայտ նեց, որ ու սա նո ղա կան, 

ե րի տա սար դա կան նման ջո կատ նե րի աշ խա տան քը պետք է լի նի 

կոոր դի նաց ված հա մա պա տաս խան մար մին նե րի կող մից: Նա մտա-

հո գու թյուն հայտ նեց ո րոշ շր ջան նե րի ՆԳ բա ժին նե րում զեն քի հետ 

կապ ված ա նօ րեն գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, մի ա ժա մա նակ նշե լով 

այս եր ևույ թի պատ ճառ նե րը: 

Այ նու հետև տե ղի ու նե ցավ մտ քե րի, կար ծիք նե րի ու ա ռա ջար կու-

թյուն նե րի ակ տիվ փո խա նա կու թյուն, ո րին մաս նակ ցե ցին քա ղա քա-

կան պատ մու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ Հ. Հա կո բյա նը, նույն ամ բի ո նի 

պրո ֆե սոր Էդ. Զոհ րա բյա նը, ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, 

դոց. Ռ. Պետ րո սյա նը, սո ցի ա լիզ մի տե սու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, դոց. 

Ի. Բա լյանը, հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, պրոֆ. Լ. 
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Խուր շու դյա նը, նույն ամ բի ո նի պրո ֆե սոր Ստ. Մե լիք-Բախ շյա նը, ռու-

սաց լեզ վի և գրա կա նու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Լ. Մկրտ չյա-

նը, կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տե տի դե կան, դոց. Ռ. Տո նո-

յա նը, ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Յու. Վար դա նյա-

նը, բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, պրոֆ. Գ. Ա նա նյա նը, ը նդ-

հա նուր պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, պրոֆ. Վ. Դի լո յա նը, պատ մա-

կան մա տե րի ա լիզ մի և բա րո յա գի տու թյան ամ բի ո նի ա վագ դա սա խոս 

Հ. Գաբ րի ե լյա նը, ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, 

պրոֆ. Գ. Ղա րի բյա նը, տն տե սա գի տա կան կի բեռ նե տի կայի ֆա կուլ-

տե տի դո ցենտ Մ. Սա հա կյա նը, ա րհ կո մի տե ի նա խա գա հի տե ղա կալ 

Լ. Ղա րի բյա նը, դո ցենտ ներ Ռ. Մով սի սյա նը, Բ. Հա րու թյու նյա նը և ու-

րիշ ներ:

 Բո լոր ե լույթ ու նե ցող նե րը նշե ցին, որ այն, ի նչ ներ կա յումս տե ղի է 

ու նե նում Ա դր բե ջա նում ու նրա մայ րա քա ղա քում, մարդ կային երևա-

կա յու թյու նից դուրս մի բան է: Թուրք ե լու զակ նե րը խոշ տան գում են 

հայ ժո ղովր դին, սպա նում, թա լա նում ան մեղ մարդ կանց, ա վե րում ու 

կոր ծա նում ա մեն ի նչ: Նրանք խս տա գույնս դա տա պար տե ցին Ա դրբե-

ջա նի կոմ կու սի ու կա ռա վա րու թյան ղե կա վար նե րի վա րած հա կա հայ-

կա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րի հետ ևան քով հար ևան հան րա պե-

տու թյու նում ստեղծ վել է այդ վի ճա կը: Ժո ղո վը դա տա պար տեց նաև 

կենտ րո նա կան կա ռա վա րու թյան ան տար բե րու թյունն ու թողտ վու-

թյու նը, նրա ան կա րո ղու թյու նը` կա սեց նե լու հայե րի ցե ղաս պա նու-

թյու նը Բաք վում ու Ա դր բե ջա նի մյուս հա յաբ նակ շր ջան նե րում:

 Վեր ջում ըն դուն վեց հայ տա րա րու թյուն, ո րով ակ տի վի ժո ղովն իր 

վե րա բեր մունքն ար տա հայ տեց ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա-

գա հու թյան 1990 թվա կա նի հուն վա րի 15-ի հայտ նի հրա մա նագ րի վե-

րա բե րյալ, նշե լով, որ այն չի բխում գո յու թյուն ու նե ցող ի րո ղու թյուն նե-

րից, կազմ ված է կող մե րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյուն պահ պա նե լու 

մի տու մով, ի նչ պես նաև հա վա սա րա պես մե ղադ րում է Հա յաս տա նի 

և Ա դր բե ջա նի ղե կա վար նե րին ռե գի ո նում լար վա ծու թյան սր ման հա-

մար:

 Ժո ղո վը վճ ռա կա նո րեն մեր ժեց հրա մա նագ րի այն դրույ թը, թե ի բր 

ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րի ծայ րաս տի ճան լար վա ծու թյան 

ծա վալ մա նը նպաս տել են ԼՂԻՄ-ի վե րա բե րյալ Հայ կա կան ԽՍՀ Գե-

րա գույն խորհր դի ըն դու նած` ԽՍՀՄ սահ մա նադ րու թյա նը չհա մա պա-
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տաս խա նող ակ տե րը: Ժո ղովն իր խոր զայ րույթն ար տա հայ տեց այն 

առ թիվ, որ ար տա կարգ դրու թյուն է մտց վել ոչ թե Բաք վում, ո ւր Ա դր բե-

ջա նի ժո ղովր դա կան ճա կա տը հուն վա րի 13-ից զբաղ ված է ա նար գել 

հա յաս պա նու թյամբ, այլ ԼՂԻՄ-ո ւմ և ՀԽՍՀ Գո րի սի շր ջա նում: Այն 

պա հան ջեց տալ Բաք վի ի րա դար ձու թյուն նե րի գնա հա տա կա նը ի բրև 

Սում գայի թի շա րու նա կու թյուն, հայե րի նոր ցե ղաս պա նու թյուն՝ մի ա-

ժա մա նակ հայե րի բռ նա գաղ թը, շր ջա փա կու մը և հա յաս պա նու թյու-

նը ո րա կե լով ի բրև Ա դր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րի վա րած կան խամ-

տած ված քա ղա քա կա նու թյան հա ջոր դող օ ղակ ներ, ո րոնց նպա տակն 

է ու ժաս պառ ա նել հայ ժո ղովր դին, ը նկ ճել նրա պայ քա րե լու կամ քը և 

ստի պել հրա ժար վել իր ար դա րա ցի պա հանջ նե րից: 

Ըն դուն ված հայ տա րա րու թյան մեջ մաս նա վո րա պես պա հանջ վում 

է ան հա պաղ ար տա կարգ դրու թյուն հայ տա րա րել և պա րե տային ժամ 

մտց նել Բաք վում, Գան ձա կում, լար վա ծու թյան մյուս թեժ կե տե րում, 

ի նչ պես նաև հրա վի րել Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի ար տա-

հերթ նս տաշր ջան` քն նար կե լու ստեղծ ված ար տա կարգ ի րադ րու թյու-

նը և Հա յաս տա նի պառ լա մեն տի ա նու նից դի մե լու աշ խար հի բո լոր դե-

մոկ րա տա կան ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րին ու պառ լա մենտ նե-

րին, ՄԱԿ-ին, ոչ կա ռա վա րա կան մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն-

նե րին և Հաա գայի դա տա րա նին, խնդ րե լով քն նար կել Ա դր բե ջա նում 

հայե րի դեմ կազ մա կերպ ված ցե ղաս պա նու թյան հար ցը և զո րա վիգ 

լի նել հայ ժո ղովր դի ար դար գոր ծին: 

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 20 հուն վա րի 1990 թ.
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Ադր բե ջա նից նո րից ցա վա լի լու րեր են գա լիս տե ղի հայե րի նկատ-

մամբ կի րառ վող վայ րա գու թյուն նե րի մա սին: Ի տար բե րու թյուն Սում-

գայի թի նախ ճի րի, ո րի կազ մա կեր պիչ ներն այդ պես էլ մնա ցին ստ վե-

րում, այս ան գամ ա մեն ի նչ կա տար վում է բա ցե ի բաց, օ րը ցե րե կով 

«Ադր բե ջա նի ժո ղովր դա կան ճա կատ» հոր ջորջ վող ա վա զա կային 

կազ մա կեր պու թյան մի ջո ցով: Այդ կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րու-

թյամբ ո չն չաց վե ցին խորհր դա-ի րա նա կան սահ մա նային կա ռուց-
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վածք նե րը, դրա նից ա ռաջ ի րա կա նաց վեց Հա յաս տա նի շր ջա փա-

կու մը, ո րը, դեռ լի ո վին չվե րաց ված, նո րից սկս վեց ա ռա վել սաստ կու-

թյամբ: Այս բո լո րը կա տար վում է Ա դր բե ջա նի խորհր դային իշ խա նու-

թյուն նե րի աչ քի ա ռջև, և, ան կախ այն բա նից, այդ իշ խա նու թյուն նե րը 

դրանց հա վա նու թյուն են տա լիս, թե ոչ, նրանք լի ա կա տար պա տաս-

խա նատ վու թյուն են կրում տե ղի ու նե ցա ծի հա մար: 

Այն, ի նչ այ սօր կա տար վում է Ա դր բե ջա նում` Բաք վում, Շա հու մյա-

նի շր ջա նում, Գե տա շե նում, հի շեց նում է քա րե դա րի քա րան ձա վային 

նիս տու կա ցը, և հարկ չկա, ի հար կե, այս քա նից հե տո խո սե լու բա րո-

յա կա նու թյան մա սին, ո րով հետև մեր հար ևան նե րի և նրանց ա մեն 

տե սակ, այս պես կոչ ված, ղե կա վար նե րի ա կանջ նե րին դա, ան շուշտ, 

չի նա րեն կհն չի:

 Ցա վա լին այն է, որ նույ նիսկ այս պայ ման նե րում կենտ րո նա կան 

իշ խա նու թյուն նե րը հարկ չեն հա մա րում կամ կր կին «մո ռա նում ե ն» 

ցա վակ ցու թյուն հայտ նել մեր ժո ղովր դին` տաս նյակ (տաս նյա՞կ) զո-

հե րի հա մար. ա րդյոք դա պա տա հա կա նությո՞ւն է: Տա րօ րի նակ է և 

այն, որ մոս կո վյան ղե կա վար նե րը հան ցա գոր ծի ձեռ քը բռ նե լու և նրան 

պատ ժե լու փո խա րեն օ կու պա ցի ոն խիստ ռե ժիմ են հաս տա տում Ար-

ցա խի` ար դեն եր կու տա րի հա լա ծան քի, բա րո յա կան ու ֆի զի կա կան 

շր ջա փակ ման են թարկ ված հայ ազ գաբ նակ չու թյան հա մար:

 Հա մընդ հա նուր հի աս թա փու թյուն և խորհր դային կար գե րի հան-

դեպ հա վա տի լի ա կա տար կո րուստ. ա հա այն ա մե նը, ին չը բնո րոշ չէր 

մեր ժո ղովր դին սրա նից ըն դա մե նը եր կու տա րի ա ռաջ, ա հա այն ա մե-

նը, ին չը ար դյունք է կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից մեր 

ժո ղովր դի ար դար պա հանջ նե րի և օ րի նա կան ի րա վունք նե րի ոտ նա-

հար ման: 

Այո՛, հայ ժո ղո վուր դը հի աս թափ ված է, բայց ոչ հու սալք ված: Նա 

մի բան է գի տակ ցում մի այն, այն, որ իր պայ քարն ար դար է, հաղ թա-

նա կը` ան խու սա փե լի:

 Մառ լեն Հով հան նի սյան, 

Պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան, դո ցենտ

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 20 հուն վա րի 1990 թ.
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№83

ТЕЛЕГРАММА

Председателю Верховного совета СССР
товарищу ГОРБАЧЕВУ М. С. 

февраль 1990 г.
Ереван

Слова бессильны передать наше гневное возмущение в связи с 
беспрецедентным актом варварского насилия со стороны азербайд-
жанских экстремистов, совершивших свое очередное чудовищное 
преступление.

12 безвинных армян, проживающих в доме престарелых в г. 
Гяндже (Кировабад), были зверски убиты и тайно захо ро нены фа-
шиствующими молодчиками XX века.

Неужели у этих оголтелых садистов, потерявших всякий челове-
ческий облик, нет ни матерей, ни отцов, неужели их «милосердный» 
аллах отнял у них душу, совесть и разум, вложив в их сердца 
кровожадные инстинкты хищников-шакалов, утоляющих неуемную 
жажду свою кровью и слезами ни в чем не повинных людей.

История не простит им этих чудовищных злодеяний, одна ко мы 
требуем, чтобы сегодня Верховный совет СССР ре шительно осудил 
этих распоясавшихся палачей, растап ты вающих все самое святое и 
священное на этой земле, и при нял неотложные меры для прекращения 
разнузданной ан ти армян ской истерии, искусственно нагнетаемой 
по всей на шей стране провокаторами из так называемого народного 
фронта Азербайджана.

Просим Вас и всех народных депутатов СССР положить конец 
этому варварству и насилию, обогряющих кровью и слезами 
безвинных жертв демократические устои нашего общества.

Одновременно просим обсуждения вопроса о положении в 
Армении и Азербайджане провести на открытом заседании, чтобы 
советская и мировая общественность получила нако нец возможность 
услышать голос правды и справедливости.
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Нашему народу нечего скрывать перед лицом циви ли зованного 
мира.

Просим телеграмму огласить на сессии.

От имени коллектива Ереванского госуниверситета
И. о. ректора Г. А. Гарибян

Секретарь парткомитета Ю. И. Мкртумян
Председатель профкома О. В. Мкртчян

Секретарь комитета ЛКСМ А. П. Енгоян 

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 24 փետր վա րի 1990 թ.

№84

ТЕЛЕГРАММА 

Председателю Верховного Совета СССР
товарищу ГОРБАЧЕВУ М. С.

Народному депутату СССР, первому секретарю 
ЦК КП Армении товарищу АРУТЮНЯНУ С. Г.

февраль 1990 г.
Ереван

Считаем недопустимым, что рассмотрение вопроса о положении 
в Армении и Азербайджане было отложено по причине ухода 
с заседания сессии азербайджанской деле га ции сразу же после 
выступления Министра обороны СССР товарища Язова Д. Т..

Ведь при аналогичной ситуации, когда в ноябре прошлого года 
армянская делегация депутатов в знак протеста в связи с процедурными 
нарушениями покинула зал заседания Верховного Совета, сессия 
продолжила свою работу и даже, несмотря на ее отсутствие, приняла 
соответствующие поста нов ления, что не могло не вызвать законного 
возмущения со сто роны армянского народа.

Просим справедливого и равноценного отношения к ана ло гичным 
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проблемам всех народов и республик нашей страны.
От имени коллектива Ереванского госуниверситета

И. о. ректора Г. А. Гарибян
Секретарь парткомитета Ю. И. Мкртумян

Председатель профкома О. В. Мкртчян
Секретарь комитета ЛКСМ А. П. Енгоян

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 24 փետր վա րի 1990 թ.

№85

ТЕЛЕГРАММА 

Сессии Верховного Совета СССР
Народному депутату СССР, первому секретарю
ЦК КП Армении товарищу АРУТЮНЯНУ С. Г.

февраль 1990 г.
Ереван

За последние два года в результате варварских прес туп ных, 
действий со стороны бесчинствующих азер байджанских экстремистов 
почти все четырехсоттысячное ар мянское на се ле ние Азербайджана 
вынуждено было по ки нуть пределы рес пуб лики.

Жестокие расправы над армянами, зверские убийства, изна-
силования, погромы, огромное количество беженцев – все это мы 
расцениваем как явный геноцид в отношении нашего народа.

В этих условиях мы считаем глубоко аморальным и бес человечным 
оставление 160-тысячного населения НКАО в составе 7 миллионного 
Азербайджана.

Просим незамедлительного и справедливого решения этого 
вопроса, который является судьбоносным для всего ар мянского 
народа, находящегося сегодня на грани фи зи чес кого и духовного 
уничтожения.
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От имени коллектива Ереванского госуниверситета

И. о. ректора Г. А. Гарибян
Секретарь парткомитета Ю. И. Мкртумян

Председатель профкома О. В. Мкртчян
Секретарь комитета ЛКСМ А. П. Енгоян

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 24 փետր վա րի 1990 թ.

№86

[ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]N25

[ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻՆԻՍՏԻ]

26 փետր վա րի 1990 թ.

Եր ևան

1990 թ. թ վա կա նի  փետր վա րի 26-ին տե ղի ու նե ցավ հա մալ սա-

րա նի կուս կո մի տե ի նիս տը, ո րին  ներ կա է ին Յու. Մկր տու մյա նը, Ն. 

Դավ թյա նը, Ա. Ա ռուս տա մյա նը, Տ. Բար սե ղյա նը, Ն. Գալս տյա նը, Ա. 

Են գո յա նը, Ն. Հա րու թյու նյա նը, Գ. Սա հա կյա նը, Լ. Խուր շու դյա նը, Հ. 

Մկրտ չյա նը, Գ Ղա րի բյա նը։

Հ րա վիր ված է ին  ֆա կուլ տետ նե րի կուս. բյու րո նե րի քար տու ղար-

նե րը: 

Նիս տը վա րում էր՝ Յու. Մկր տու մյա նը։ 

Օ րա կարգ՝

<....> 

2. Սում գայի թյան ե ղեռ նա գոր ծու թյան ե րկ րորդ տա րե լի ցի կա-

պակցու թյամբ Ե ՊՀ մի ջո ցա ռում նե րի մա սին։

<....>

2. Կազ մա կեր պել բո ղո քի մի տինգ, որ տեղ կըն դուն վի բա նաձև՝ 

ո ւղղ ված  վե րա դաս օր գան նե րին և կհանձն վի հան րա պե տա կան թեր-

թե րին։
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3. Կազ մա կեր պել բո ղո քի ե րթ դե պի Սու մգայի թյան զո հե րի և Ե ղեռ-

նի հու շա կո թո ղը։

4. Ըն դու նել ո րո շում հայե րի ցե ղաս պա նու թյան օ րը կա տա րել տա-

րե կան մեկ ան գամ՝ ապ րի լի 24-ի ն:

Գ. Ղա րի բյան – предлогаю занятия проводить до 12 ч. и в 12 
начать митинг.

В. Паносян, Р. Давтян, Л. Хуршудян – не превращать дни скорби 
в массовые мероприятия, в этом году отменить, а затем связать, с 
апрельским днем  Ե ղեռն-а.

<....>

 ՀԱԱ, ֆ. 166, ց. 1, գ. 1149, թ. 12-13։

Բ նա գիր։  Ձե ռա գիր։

№87

ՉԿԱԱՎԵԼԻՍՈՒՐԲՆՊԱՏԱԿ,

ՔԱՆՀԱՅՐԵՆԻՔԻՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ադր բե ջա նի կող մից մեր հան րա պե տու թյան և Ար ցա խի շր ջա փա-

կու մը, սահ մա նա մերձ հայ կա կան բնա կա վայ րե րի վրա չդա դա րող 

զին ված հար ձա կում նե րը, հայ ազ գաբ նակ չու թյան նկատ մամբ գա-

զա նա բա րո գոր ծո ղու թյուն նե րը մեծ ցա սում ու վր դով մունք են ա ռա-

ջաց նում մեր ժո ղովր դի մեջ: Այլևս «վերև նե րից» դրանց դեմն առ նող 

մի ջոց ներ չակն կա լե լով (մա նա վանդ որ ժա մա նակն ու դեպ քե րի ըն-

թաց քը ա պա ցու ցե ցին դրանց ա նի րա կան լի նե լը), հայ ժո ղովր դի զա-

վակ նե րը ոտ քի ե լան պաշտ պա նե լու պա պե նա կան հո ղը, հայ րե նի 

օ ջա խը:

 Հա մալ սա րա նա կան նե րը, որ ար ցա խյան շարժ ման սկզ բից ևեթ 

նրա ա ռա ջա մար տիկ նե րի շար քե րում են, ակ տի վո րեն հան դես ե կան 

նաև մեր ժո ղովր դի հա մար օր հա սա կան պա հե րին: Ստեղ ծե լով կա-

մա վո րա կան ջո կատ ներ, մի շարք ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող ներ մեկ-

նե ցին Ար ցախ, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ շր ջան ներ` 

բա րո յա կան ու նյու թա կան ա ջակ ցու թյուն ցույց տա լու տե ղի բնակ չու-



240

թյա նը, օ ժան դա կե լու նրա ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը:

– Հուն վա րյան դեպ քե րից հե տո ի րադ րու թյան թե լադ րան քով հա-

մալ սա րա նում ստեղծ վեց ար տա կարգ ի րադ րու թյան շտաբ,- պատ-

մում է շտա բի ան դամ, հա մալ սա րա նի ԼԿԵՄ կո մի տե ի քար տու ղար 

Ա. Են գո յա նը: 

– Մինչ այդ, [1989 թ.] սեպ տեմ բե րից սկ սած, ֆա կուլ տետ նե րում 

ստեղծ վել է ին կա մա վո րա կան ջո կատ ներ, ո րոնք մեր ա ջակ ցու թյամբ 

ու նաև ի նք նու րույն տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րով ե ղել են Ար-

ցա խում: Մի ա ժա մա նակ հա մալ սա րա նա կան նե րը, ի րենց վրա վերց-

նե լով բո լոր ծախ սե րը, կազ մա կեր պել և ի րա կա նաց րել են հա գուս-

տով, սնն դամ թեր քով և ա ռա ջին ան հրա ժեշ տու թյան ապ րանք նե րով 

բեռ նա վոր ված 10-ից ա վե լի ո ւղ ղա թիռ նե րի թռիչ քը ԼՂԻՄ: Սա կայն 

պետք է ա սել, որ այդ ա մենն ար վում էր ոչ կենտ րո նաց ված ձևով: 

Շտա բի ստեղ ծու մից հե տո հա մախմբ վե ցին բո լոր ու ժե րը, ա վե լա ցավ 

կա մա վո րա կան ջո կատ նե րի թի վը:

...Դեռևս [1989 թ.] նոյեմ բե րին մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տե տից մի 

խումբ ու սա նող ներ դի մե ցին ֆա կուլ տե տի ղե կա վա րու թյա նը, ի նչ պես 

նաև հա մալ սա րա նի ԼԿԵՄ կո մի տե` հնա րա վո րու թյուն տա լու մեկ նել 

Ար ցա խի որ ևէ գյուղ, ո րը տն տե սա կան աշ խա տանք նե րում կա րիք ու-

նի օգ նող ձեռ քի: Հնա րա վո րու թյու նը տր վեց, և ա հա 12 հո գա նոց մի ջո-

կատ (ջո կա տի կազ մում ը նդ գրկ վել է ին նաև մե կա կան ու սա նող ներ մե-

խա նի կայի և կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տետ նե րից) [1989 

թ.] նոյեմ բե րի 10-ին մեկ նեց ԼՂԻՄ-ի Աս կե րա նի շր ջա նի Շոշ գյուղ: 

Գյու ղը դժ վա րին օ րեր էր ապ րում: Սահ մա նա կից լի նե լով ա դրբե ջա-

նա կան մի քա նի գյու ղե րի, այն վեր ջին նե րիս կող մից հա ճա խա կի 

հար ձա կում նե րի վտան գի տակ էր: Մի ա նա լով գյու ղի ե րի տա սարդ նե-

րի կա մա վո րա կան ջո կատ նե րին, հա մալ սա րա նա կան նե րը ու ժե ղաց-

րին նրանց ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը` օ ժան դա կե լով բնա կիչ նե րի 

կյան քի ա պա հո վագր մա նը: Հիմ նա կա նում գի շեր նե րը հեր թա պա հե լով 

գյու ղի սահ մա նային տա րած քում, տղա նե րը ցե րեկ նե րը մաս նակ ցում 

է ին տն տե սա կան աշ խա տանք նե րին: Կարճ ժա մա նա կաըն թաց քում 

նրանք հո ղա կույ տե րից մաք րե ցին Շո շի մոտ գտն վող ե կե ղե ցու շր ջա-

կայ քը, օգ նե ցին գյու ղա ցի նե րին` հար ևան գյու ղից բե րե լու և պա հես-

տա վո րե լու գար նա նա ցա նի սեր մա ցուն, հյուր ե ղան ման կա պար տե-
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զում, դպ րո ցում: Ի դեպ, նրանց ան չափ դուր է ե կել դպրո ցա կան նե րի 

ան ցկաց րած «Ու րախ նե րի և հնա րա միտ նե րի» ա կում բի մր ցույ թը: 20 

օր մնա ցին ա պա գա մա թե մա տի կոս նե րը Ար ցախ աշ խար հում, և այդ 

ըն թաց քում քիչ չէ նրանց ա րա ծը: Սա կայն ի րենց ի սկ վկա յու թյամբ, 

գյու ղը դեռևս օգ նու թյան կա րիք ու նի: Այն տն տե սա պես բա վա կա նին 

վատ վի ճա կում է: Տղա նե րը ո րո շել են ամ ռա նը կր կին շին ջո կա տային 

աշ խա տան քի մեկ նել Շոշ, հիմ նա կա նում նպա տակ ու նե նա լով գյու ղի 

մոտ կա ռու ցել ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա, քա նի որ ներ կայիս ֆեր-

ման շատ հե ռու է բնա կա վայ րից, և «հար ևան նե րը» բազ միցս փոր ձեր 

են ա րել ա նա սուն ներ գո ղա նա լու: 

Հ րա ժեշտ տա լով ար դեն հա րա զա տա ցած տե ղա ցի նե րին, ու-

սա նող նե րը վե րա դար ձան Եր ևան` շա րու նա կե լու ու սու մը: Սա կայն 

նրանք ի րենց մի սի ան ա վար տված չեն հա մա րում. ո րո շա կի ծրագ րած 

ա նե լիք ներ ու նեն, ո րը, կար ծում ե նք, կի րա կա նաց նեն նույն քան պա-

տաս խա նատ վու թյամբ ու հետ ևո ղա կա նու թյամբ:

 Կա մա վո րա կան ջո կա տի կազ մում կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի 

ֆա կուլ տե տի մի խումբ ու սա նող ներ մեկ նե ցին Բեր դա ձոր, որ տեղ 

նույն պես ի նք նա պաշտ պա նու թյունն ու ժե ղաց նե լու ան հրա ժեշ տու-

թյուն կար: Ի րենց հո վա նա վո րու թյան տակ առ նե լով Հին Շեն, Մեծ 

Շեն, Եղ ծա հող և Ծաղ կա ձոր գյու ղե րի բնա կիչ նե րի ան վտան գու թյու-

նը, տղա նե րը պատ վով կա տա րե ցին սե փա կան նա խա ձեռ նու թյու նը, 

հաս կաց նե լով գող գա զա նի կերպ ու նե ցող «հար ևան նե րին», որ հայոց 

հո ղը սուրբ է ա մեն հայի հա մար, և այն եր բեք չի տր վի օ տա րին:

«Բեր դա ձորն ա նա ռիկ կմ նա, դա հաս տատ է,- մեր զրույ ցի ժա մա-

նակ ա սում են այն տեղ մեկ նած տղա նե րը,- և նրա ամ րու թյու նը սե փա-

կան ու ժով պի տի լի նի, ի սկ այն տեղ մենք լք ված շատ տներ գտանք: 

Որ տե՞ղ են նրանց բնա կիչ նե րը, որ հի մա կոչ վում են «նախ կին»:

 Ցա վով են խո սում տղա նե րը փոք րա ցած գյու ղե րի մա սին, ա պա,ա-

վե լաց նում, որ ե թե նրանց բնա կիչ նե րը ա պա հով ված լի նե ին հա մա-

պա տաս խան աշ խա տան քով, ե թե գյու ղե րը եր կար ժա մա նակ ան-

տես ված չմ նային, հա վա նա բար ոչ մի բնա կիչ չէր լքի իր պա պե նա-

կան օ ջա խը: Եվ այ նո ւա մե նայ նիվ այ սօր հար կա վոր է դրանք վե րա-

կանգ նել, վե րա շի նել ու հզո րաց նել: Տղա նե րը մեծ ցան կու թյուն ու նեն 

ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցե լու այդ խիստ կար ևոր գոր ծին, ո րո շել են 
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ա մա ռը աշ խա տան քային քն նաշր ջանն ան ցկաց նել այդ գյու ղե րում, 

վե րաբ նա կիչ նե րի հա մար տնակ ներ հա վա քել, այլ շի նա րա րա կան 

աշ խա տանք ներ կա տա րել: 

Ար ցա խյան և ոչ մի սահ մա նա մերձ շր ջան ա պա հով ված չէ ան-

վտան գու թյամբ: Ո ւս տի ի նք նա պաշտ պա նու թյան պատ րաստ լի նելն 

ան հրա ժեշտ է: Հուն վա րի 6-21-ը Աս կե րա նի շր ջա նի Փիր ջա մալ, Աղ-

բու լաղ և Դահ րազ գյու ղե րում հեր թա պա հու թյուն ներ ան ցկաց րին աշ-

խար հագ րա կան ֆա կուլ տե տի կա մա վոր նե րը: Նշ ված գյու ղե րը սահ-

մա նա կից են Աղ դա մի շր ջա նի Ավ դալ և Գյու լափ լու ա դր բե ջա նա կան 

գյու ղե րին: Վեր ջին նե րիս կող մից ևս կր կին կի րա ռու թյան մեջ է դր վել 

նախ նի նե րից ա վանդ ված և մի այն ի րենց ցե ղին հա տուկ սո վո րույ թը` 

հար ձակ վել, գո ղա նալ, ա վե րել... Տղա նե րը պատ մում են, որ ի րենց գա-

լուց ա ռաջ «հար ևան նե րը» բազ միցս ա նա սուն ներ գո ղա նա լու փոր-

ձեր են ա րել:

Տ ղա նե րի ժա մա նա կա վոր հանգր վա նու մը բա րո յա կան մեծ լիցք 

հա ղոր դեց տե ղի բնա կիչ նե րին: Ու սա նող նե րը կապ հաս տա տե ցին 

նաև դպ րո ցա կան նե րի հետ: Դա սե րից հե տո նրանք հա ճախ է ին մի ա-

սին զրու ցում հա յաս տա նյան կյան քի, հա մալ սա րա նա կան ա ռօ րյայի 

մա սին, ֆի դա յա կան եր գեր սո վո րեց նում:

 Փիր ջա մալ գյու ղում եր ևան ցի ու սա նող նե րը հան դի պե ցին ի րենց 

ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ Ալ բերտ Բաղ դա սա րյա նին, ո րը գյու ղի 

դպ րո ցում ու սու ցիչ է աշ խա տում: Ու ի րենք էլ ո րո շե ցին ա վար տե լուց 

հե տո մեկ նել որ ևէ գյուղ, աշ խա տել այն տեղ:

 Կա մա վոր նե րի շար քե րում ա ռա ջին նե րից է ին ի րա վա բա նա կան 

ֆա կուլ տե տի այն ու սա նող նե րը, ով քեր զին վո րա կան ծա ռա յու թյունն 

ան ց է ին կաց րել Աֆ ղանս տա նում: Օ տար հո ղում «ին տեր նա ցի ո նա-

լիս տա կան պարտք» կա տա րած հայոր դի նե րը չէ ին կա րող հան գիստ 

նս տել, ե րբ վտանգ էր սպառ նում հա րա զատ, հայ րե նի աշ խար հին: 

Նախ Գո րի սում, ա պա և Ար ցա խում նախ կին զին վոր նե րը այժմ աշ-

խար հա զո րային նե րի ջո կա տի կազ մում մեր ժո ղովր դի այդ հատ ված-

նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյանն է ին մաս նակ ցում: Մար տա կեր տի 

շրջա նի Կի չան և Քո լա տակ գյու ղե րը, որ Ար ցախ աշ խար հի հրաշք 

ան կյուն նե րից են, ան զու գա կան ի րենց բնու թյամբ, տե ղան քով, հի րա-

վի պետք է ա մուր լի նեն, որ «հար ևա նի» մտ քով ան գամ չանց նի նրա 

մի թիզ հողն ի րե նը դարձ նել:
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 Հայ ժո ղովր դի հա մար դժ վա րին օ րե րին շատ հա մալ սա րա նա-

կան ներ աշ խար հա զո րային նե րի կազ մում ե ղան նաև մեր հան րա-

պե տու թյան սահ մա նա մերձ շր ջան նե րում, ո ւր նույն պես դրու թյու նը 

չա փա զանց լար ված է: Ա րծ վա սիրտ տղա նե րի փոք րա թիվ մի ջո կատ 

(տար բեր ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րից կազմ ված) մաս նակ ցեց 

հայտ նի Ա րծ վա շեն38 գյու ղի ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը: Նոյեմ բե րյա-

նի շր ջա նի Բա րե կա մա վան գյուղ ար ևե լա գետ ու սա նող նե րի մեկ նու մը 

պա տա հա կան չէր, ոչ էլ ի նք նան պա տակ: Սահ մա նա մերձ հայ կա կան 

այս բնա կա վայ րը ևս կա րող էր փոր ձու թյան են թարկ վել, ե թե քա ջա րի 

տե ղա ցի նե րի և նրանց օգ նու թյան գնա ցած ա րի ա սիրտ հայոր դի նե րի 

վճռա կան կամ քը տե ղի տար: 

Ա սում են` մար դուն ա վե լի լավ ճա նա չում են փոր ձու թյան պա հե-

րին: Չհի շա տա կե լով ոչ մի ա նուն (դա ի րենց` տղա նե րի ցան կու թյունն 

է)՝ այ դու հան դերձ ու զում ե նք, որ նրանց` նո րօ րյա քաջ ֆի դայինե րին, 

ճա նա չեն բո լո րը: Հի րա վի մենք պետք է հար գա լից գլուխ խո նար հենք 

բո լոր նրանց դեմ, ով քեր, վտան գե լով ի րենց կյան քը, ա վե լի սուրբ 

նպա տակ չու նե նա լով, քան հայ րե նի քի փր կու թյունն է, կա մո վին, մի-

այն մայր հո ղի կան չը ան սա լով ոտ քի ե լան` այն պաշտ պա նե լու, սե-

փա կան ժո ղովր դի ճա կա տագ րին տեր կանգ նե լու:

Ա նա հիտ Բրու տյան

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 10 մար տի 1990 թ.

№88

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՌԵԿՏՈՐԻՀԵՏ

 մարտ 1990 թ.

 Եր ևան

 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ԽՍՀՄ ժո ղովրդա-

կան դե պու տատ, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս Ս. Համ բար ձու մյա նը, 

ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նս տաշր ջա նից վե րա դառ նա լով, օ րերս 

հան դի պում ու նե ցավ հա մալ սա րա նի ակ տի վի հետ:

 Նա ներ կա նե րին ման րա մասն ներ կա յաց րեց ԽՍՀՄ Գե րա գույն 

խորհր դի հեր թա կան նս տաշր ջա նի ըն թաց քը, խո սեց այն հար ցե րի 
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շուր ջը, ո րոնք բարձ րաց վել են նս տաշր ջա նում: Ա կա դե մի կոս Ս. Համ-

բար ձու մյա նը հատ կա պես կանգ ա ռավ հայ դե պու տատ նե րի գոր ծու-

նե ու թյան վրա: Նա ա սաց, որ Հա յաս տա նից և Լեռ նային Ղա րա բա ղի 

Ի նք նա վար Մար զից ը նտր ված ժո ղովր դա կան դե պու տատ նե րը դժ վա-

րին պայ քար են մղում Ար ցա խի հայ ազ գաբ նակ չու թյան բարձ րաց-

րած հար ցե րի լուծ ման, նրանց օ րի նա կան ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման 

հա մար: Հայ դե պու տատ նե րը նս տաշր ջա նում, ի րենց ե լույթ նե րում 

ա նում են լուրջ հար ցադ րում ներ, մի աս նա կան ու ժե րով պաշտ պա նում 

հայ ժո ղովր դի շա հե րը: Նրանց ջան քե րի շնոր հիվ ե րկ րի հա սա րա կայ-

նու թյու նը և, մաս նա վո րա պես, ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի ան դամ նե-

րը ներ կա յումս ա վե լի լավ են պատ կե րաց նում Լեռ նային Ղա րա բա ղի 

Ի նք նա վար Մար զի հոգ սերն ու պրոբ լեմ նե րը, ի նչ պես նաև Ա դր բե ջա-

նի կող մից Հա յաս տա նի տն տե սա կան շր ջա փա կու մը: Դա իր հեր թին 

լավ նա խադ րյալ ներ է ստեղ ծում հար ցի ար դա րա ցի լուծ ման հնա րա-

վոր ու ղի նե րի ո րոն ման հա մար:

ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան դե պու տատ Ս. Համ բար ձու մյա նը մի ա ժա-

մա նակ ը նդ գծեց, որ այ սօր, քան ե րբ ևէ, հայ ժո ղովր դին պետք է հա-

մախմբ վա ծու թյուն, մի աս նա կա նու թյուն և աշ խա տան քային ա մուր 

կար գա պա հու թյուն: Մի այն աշ խա տան քով, ո ւս մամբ ու կար գա պա-

հու թյամբ կա րող ե նք դուրս գալ ստեղծ ված ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա-

կից,- վեր ջում ա սաց նա: 

Այ նու հետև ա կա դե մի կոս Ս. Համ բար ձու մյա նը պա տաս խա նեց մի 

շարք հար ցե րի:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 17 մար տի 1990 թ.

№89

ԴԻՄՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿՈՄԵՐԻՏԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

2 հունիսի 1990 թ.

Եր ևան

 Սի րե լի հայ րե նա կից ներ, քույ րեր և եղ բայր ներ:

 Մեր հան րա պե տու թյու նը կանգ նած է հա մազ գային ճգ նա ժա մի եզ-
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րին, ե զր, ո րից մեկ քայլ է մնում մինչև կոր ծա նում, ե զր, ո րից այն կողմ 

հար ցա կան է դառ նում մեր ժո ղովր դի գո յատ ևու մը:

 Վեր ջին օ րե րին ծայ րաս տի ճան սր վել է ի րադ րու թյու նը, մեր թընդ-

մերթ (ա մե նու րեք) ը նդ հա րում ներ են տե ղի ու նե նում ռազ մա կան ու-

ժե րի և ի նք նա պաշտ պա նա կան ջո կատ նե րի միջև, ո րի պատ ճա ռով 

զոհ են դառ նում և վի րա վոր վում տաս նյակ ան մեղ հայեր, տաս նյակ 

մայ րեր դառ նում են այ րի, տաս նյակ մա նուկ ներ` ո րբ: Եվ այս ա մե նը 

հիմ նա կա նում սադ րիչ տար րե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյունք է: 

Ե թե վեր ջին եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում սադ րանք նե րի մեջ մենք 

մե ղադ րում է ինք կենտ րո նա կան կա ռա վա րու թյա նը և մա մու լին, ա պա 

այ սօր պետք է սթափ նայել ի րա կա նու թյա նը և ա սել, որ մե զա նում ևս 

կան ան խո հեմ մար դիկ, ո րոնք, վար կա բե կե լով ֆի դա յու սուրբ կո չու-

մը, ի րենց ան պա տաս խա նա տու և ան վայել ա րարք նե րով էլ ա վե լի 

վատ թա րաց նում են ի րա վի ճա կը: 

Ոչ մի բա ցատ րու թյուն չու նեն հրա զե նով զբո սանք նե րը Եր ևան քա-

ղա քում, հար ձա կում նե րը տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի շեն քե րի 

վրա և նրանց «գ րա վու մը», այդ թվում նաև վեր ջերս տե ղի ու նե ցած 

հար ձա կու մը Հա յաս տա նի կո մե րիտ մի ու թյան կենտ կո մի շեն քի վրա:

 Մենք խս տո րեն դա տա պար տում ե նք նման ա պա կողմ նո րո շող 

գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք խու ճապ և ծայ րա հեղ ան հանգս տու թյուն 

են ա ռա ջաց նում մեր, ա ռանց այդ էլ նյար դայ նա ցած ժո ղովր դի մոտ, 

ան վս տա հու թյուն և ա նե լա նե լի ու թյուն ա ռա ջաց նում վաղ վա օր վա 

նկատ մամբ:

 Մենք կոչ ե նք ա նում Հա յաս տա նի կո մե րի տա կան նե րին, բո լոր 

ե րի տա սարդ նե րին` ող ջամ տու թյան և խո հե մու թյան, հա մախմբ ված 

գոր ծո ղու թյուն նե րի ը նդ դեմ սադ րիչ տար րե րի և ա մե նա կար ևո րը` մի-

աս նու թյան:

 Մեր ժո ղովր դին այս ի րա վի ճա կից դուրս բե րե լու մի ակ ու ղին մի աս-

նու թյունն է և հա մախմբ վա ծու թյու նը:

 Մենք ու րիշ ճա նա պարհ չու նենք:

 Վա ղը ո ւշ կլի նի:

 ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ԼԿԵՄ ԿՈ ՄԻ ՏԵ

Քար տու ղար Ա. Փ. Են գո յան

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 2 հու նի սի 1990 թ.
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№90

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԼԿԵՄԿՈՄԻՏԵՈՒՄ

12 հունիսի 1990 թ.

Եր ևան

 Վեր ջերս Հա յաս տա նում էր ՀամԼ ԿԵՄ Կենտ կո մի քար տու ղար, 

ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան դե պու տատ, ազ գա մի ջյան հանձ նա ժո ղո վի նա-

խա գահ Դ. Պ. Բրա գի շը: Հու նի սի 12-ին նա ե ղավ հա մալ սա րա նում և 

հան դի պեց ԼԿԵՄ կո մի տե ի ան դամ նե րի հետ: Դ. Պ. Բրա գի շը ներ կա-

նե րին տե ղե կաց րեց իր այ ցե լու թյան նպա տա կի մա սին, մաս նա վո րա-

պես նշեց, որ ցան կա նում է ա ռա վել հան գա մա նո րեն ծա նո թա նալ Ար-

ցա խյան պրոբ լե մին, նրա հետ կապ ված բո լոր հար ցե րին: Ա սաց նաև, 

որ նպա տակ ու նի լի նել Բաք վում և Ստե փա նա կեր տում` ի րա վի ճա կին 

խո րու թյամբ ծա նո թա նա լու հա մար: Դ. Բրա գի շը հայտ նեց, որ ստեղծ-

ված ազ գա մի ջյան հանձ նա ժո ղո վը նպա տա կադր վել է զբաղ վե լու Ար-

ցա խի ֆի նան սա կան, ու սա նո ղա կան ջո կատ նե րի, ու ղեգ րե րի և նման 

բազ մա թիվ այլ հար ցե րով: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում նա ներ կա յաց րեց Ար ցա խյան պրոբ լե մի 

լուծ ման իր տար բե րա կը, ո րն էր` բա նակ ցու թյուն ներ վա րել ա դր բե-

ջան ցի նե րի հետ և հար ցե րը լու ծել խա ղաղ ճա նա պար հով: 

Ի հար կե, նման դիր քո րո շում մի այն Բրա գի շը չէ, որ ու նի: Այն շրջա-

նա ռու թյան մեջ է շուրջ եր կու տա րի և, թեև բա ցար ձա կա պես չի ար-

դա րաց րել ի րեն, սա կայն, ի նչ պես տես նում ե նք, դեռևս չի կորց րել իր 

ու ժը: Մաս նա կից նե րի այն հար ցին, թե զորքն ին չու դուրս չի բեր վում 

Ար ցա խից, ՀամԼ ԿԵՄ Կենտ կո մի քար տու ղա րը պա տաս խա նեց, որ 

զոր քը հա վա նա բար կմ նա Ար ցա խում և հատ կա պես Ստե փա նա կեր-

տում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ նման բա նակ ցու թյուն ներ չեն 

սկս վել, և չի նկատ վել դրա կան ո րո շա կի տե ղա շար ժեր:

 Վեր ջում Դ. Պ. Բրա գի շը պա տաս խա նեց ներ կա նե րի բազ մա թիվ 

հար ցե րի, ո րոնք ա ռնչ վում է ին հիմ նա կա նում Ար ցա խյան պրոբ լե մին` 

սկ սած 1988 թվա կա նի փետր վա րյան դեպ քե րից մինչև այ սօր նե րա-

ռյալ սում գայիթ, կի րո վա բադ, խո ջա լու, բա քու, շր ջա փա կում և այլն: 

Նա ներ կա նե րին հա վաս տի աց րեց, որ, լի նե լով նշ ված բո լոր վայ րե-

րում, ա վե լի մո տի կից ծա նո թա նա լով ազ գա մի ջյան բարդ ու խճճ ված 
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հար ցե րին, ա վե լի օբյեկ տիվ մո տե ցում ցույց կտա Ար ցա խյան պրոբ-

լե մին և հա մա պա տաս խան օ ղակ նե րում այն ա նա չառ ձևով կներ կա-

յաց նի: 

Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում է ին ՀԼ ԿԵՄ Կենտ կո մի ա ռա ջին քար-

տու ղար Հ. Հա կո բյա նը, ՀԼ ԿԵՄ Մյաս նի կյա նի շրջ կո մի ա ռա ջին քար-

տու ղար Ս. Փա յաս լյա նը, հա մալ սա րա նի ԼԿԵՄ կո մի տե ի քար տու-

ղար Ա. Են գո յա նը և ու րիշ ներ:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 16 հու նի սի 1990 թ. 
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1991

№91

ԵՐԲՇՂԹԱՅՎԱԾԷՀՈՂԴ

 

Իմ սե րուն դը իր կյան քի փոքր ու մեծ ի րո ղու թյուն նե րին ան դրա-

դառ նա լիս միշտ ա սե լու է` մինչ 88-ի փետր վա րը և՝ 88-ի փետր վա րից 

հե տո: 

Այս պես քրիս տո նյա աշ խարհն է իր ապ րած ու չապ րած տա րի-

նե րը կի սում Հի սուս Նա զով րե ցու ծնուն դով, այդ պես մարդ կու թյունն 

է իր ե րկ րորդ ծնուն դը կա պում աշ խար հա կոր ծան ջր հե ղե ղի ան սուտ 

ա ռաս պե լին: Ա հա այդ պես փետր վա րյան հայտ նի յոթ օ րե րի լե գենդն 

է հյուս վել մեր կեն սագ րու թյա նը և ստի պում է, որ գո նե տա րին մեկ հի-

շենք իր դա սե րը: 

Ար ցա խյան շար ժու մը, ի նչ պես ա մեն մի հա մազ գային շար ժում, 

նախ ե րի տա սար դա կան էր, ա վե լի ճիշտ` ու սա նո ղա կան: Հե տո պի-

տի դառ նար հա մա ժո ղովր դա կան, պի տի իր մեջ նե րա ռեր հայ րե նիք 

ու սփյուռք. հաս կաց նե լով մեր բա րե կա մին ու թշ նա մուն, որ Հա յաս-

տան կոչ վա ծը մի այն այն չէ, որ բլո կա դայի կա րող են են թար կել, որ 

Հա յաս տա նի սահ ման նե րը շատ ա վե լի լայն են, քա նի որ ո ւր մի հայ է 

ապ րում, հա յաս տա նոտ է ու գրե թե Հա յաս տան: Ա սա ցի, որ շար ժու մը 

սկս վեց որ պես ու սա նո ղա կան, ո ւս տի այս օ րե րին, ե րբ լրա նում է ար-

ցա խյան ը նդ վզու մի եր րորդ տա րին, ես ցան կա ցա հան դի պել, զրու ցել 

հա մալ սա րա նա կան այն ու սա նող նե րի հետ, ո րոնք ի սկզ բա նե հա վա-

տա ցել են և հի մա էլ հա վա տում են, որ Ար ցա խը մի օր դառ նա լու է Հա-

յաս տա նի ան բա ժան մա սը, որ Ար ցախն էլ Հա յաս տան է:

 Խոսքն ի րենցն է: 

ԷդուարդԴարբինյան (ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի 5-րդ կուրս) – 88-ի 

փետր վա րի 20-ին Թա տե րա կան հրա պա րակ է ինք գնում, և մեր ձեռ-

քին փոք րիկ մի պաս տառ էր` «Ղա րա բա ղը մերն է»: Ա ռա ջի նը մենք` 

հա մալ սա րա նա կան ներս, հրա պա րակ մտանք, հե տո` մյուս բու հե րի 



249

ու սա նող նե րը: Ժո ղո վուր դը խմբ վեց մեր շուրջ: Ո մանց ձեռ քե րին Գոր-

բա չո վի նկարն էր, ի սկ բո լո րիս մեջ այն հա վա տը, թե ի նքն է սա տա րե-

լու մեր ար դար պա հան ջա տի րու թյու նը: Մի ա միտ է ինք ու դյու րա հա-

վատ: Բայց որ քան հե ռա ցանք փետր վա րյան պայ ծառ օ րե րից, հաս-

կա ցանք, որ ա մեն ժո ղո վուրդ ի նքն է լու ծում իր փոքր ու մեծ խնդիր նե-

րը: Չգի տեմ, գու ցե ո ւշ հաս կա ցանք, չնա յած հի մա էլ կան մար դիկ, որ 

դեռ շա րու նա կում են նա մակ ներ հղել այս ու այն կողմ, կուրծք ծե ծել, 

լաց լի նել, ա պա ցու ցել, որ մենք լավն ե նք, ի սկ... Ի զուր է: Ել քը (ա ռայժմ 

գու ցե մի ակ) Ար ցա խի լք ված գյու ղե րի շտապ վե րաբնա կե ցումն է, ար-

ցախ ցի նե րի վե րա դար ձը և Հա յաս տան-Ար ցախ տն տե սա կան, մշա-

կու թային ու մյուս կա պե րի ամ րապն դու մը:

ՄիքայելԹադևոսյան (ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի 5-րդ կուրս) 

– Ար ցա խյան շար ժու մը մեկ ան գամ ևս ա պա ցու ցեց, որ սուտ է մեր 

ազ գային ան մի ա բա նու թյան մա սին հո րին ված քը, որ ե թե դր ված է ժո-

ղովր դի ու ե րկ րի գո յու թյան հար ցը, մենք մի բռունցք ե նք, մի հո գի և մի 

մար մին: Ե րա նի միշտ այդ պես լի նե ինք: Շուտ ե նք թևա թափ լի նում: 

Հի մա ես ե րա զում եմ փետր վա րյան մեր մի աս նու թյու նը, ու սա նո ղա-

կան մեր հուժ կու շար ժու մը: Հոգ նե ցի՞նք, բարձր դռ նից պա տաս խա-

նը շա՞տ ու շա ցավ... Օ րե րով այս մա սին եմ մտա ծում, և ի նձ մեկ-մեկ 

թվում է, թե Ար ցա խը մեր գո յա պայ քա րի վեր ջին լի նել-չ լի նելն է, պար-

տու թյու նը կհու շի մի այն մեկ միտք` այլևս կռիվ ու հաղ թա նակ չու նենք: 

Անահիտ Ավագյան (բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի 5-րդ կուրս) – 

Ո մանց թվում է, թե մեր պայ քա րը ան կում է ապ րում: Այդ պես մտա-

ծելն ար դեն ի սկ վտա նա գա վոր է: Թե այդ պես ես մտա ծում, ու րեմն 

քեզ դուրս ես դնում մեր ազ գային պայ քա րից, ո րը շա րու նակ վում է և 

դա դա րել է մի տին գային լի նե լուց: Ո ւղ ղա կի ա սեմ, ան ցել է գե ղե ցիկ 

ճա ռե րի ժա մա նա կը, հի մա Ար ցա խը գե ղե ցիկ խոս քե րի կա րիք չու նի: 

Օգ նե լու հնար ու նե՞ս, օգ նիր, ե լք փնտ րիր: Հի մա գործ ա նող է պետք, 

ո րը իր հո գու խոր քում հա վա տում է, որ ար ցա խյան խն դի րը վա ղուց 

լուծ վել է, և մի այն նվա ճու մը պա հել է պետք: 

ՍամսոնՄխիթարյան (փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և հո գե-

բա նու թյան ֆա կուլ տետի 4-րդ կուրս) – Ա սում են` կո րուստ ներ ու նե-

ցանք, ու թվում են` Կա մո, Ա զատ, Չար դախ լու... Ի սկ ես պա տաս խա-

նում եմ այն պես, ի նչ պես Ձո րի Մի րոն իր Հա րութ որ դուն` հո ղի կո րուս-
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տը ան դարձ չէ, մար դու կո րուստն է ան դարձ: Կու զե ի թվել ար ցա խյան 

շարժ ման բո լոր նա հա տակ նե րին ա նուն առ ա նուն: Խո նարհ վում եմ 

ի րենց հի շա տա կի ա ռաջ: Ի նձ հա մար, մեզ հա մար ի րենք սր բա ցած 

ա նուն ներ են: Ի րենց գոր ծը ե կող սե րունդ նե րի պայ քա րի դաս և ու-

ղե ցույց պի տի լի նի, մեզ հա մար` նույն պես: Ար ցախն ի րենց հա մար 

լոկ պատ մաաշ խար հագ րա կան տե ղա նուն չէր, այլ կյան քի ի մաստ ու 

նպա տակ, կա պանք ված հայ րե նիք, ո րի շղ թա նե րը նաև ի րենցն է ին: 

Նրանց կեն դա նի հո գի նե րը մեզ միշտ այդ շղ թա նե րի մա սին են հու շե-

լու և թույլ չեն տա լու, որ մի պահ ան գամ մո ռա նանք այդ մա սին:

Գուրգեն Միքայելյան (ժուռ նա լիս տի կայի բաժ նի 5-րդ կուրս) – 

Վեր ջերս կր կին Ար ցա խում է ի: Ա ռա ջին ան գամ այն տեղ ե ղել եմ 1988 

թ. ամ ռա նը, որ պես «Ար ցախ-88» ու սա նո ղա կան շին ջո կա տի ան դամ: 

Այդ օ րե րին Մոսկ վայից սպա սե լիք ու նե ինք ու զար մա նում է ինք, որ ոչ 

մի ար ցախ ցի այդ պես էլ չի հարց նում` Մոսկ վայից ի ՞նչ լուր: Ի րենց 

սպա սա ծը Եր ևա նից էր: Այս ան գամ նույն պես` Եր ևա նում ի ՞նչ են 

ա սում, վերջն ի ՞նչ է լի նե լու:

Ս տե փա նա կեր տի օ դա նա վա կա յա նում, ե րբ փաս տաթղ թերս է ին 

ստու գում, նկա տե ցի, որ զին վո րա կան նե րից մե կը թուրք է և գա զա զած 

աչ քեր ու նի: Հաս կա ցել էր, որ ի նչ էլ լի նի, Ար ցախն իր ժո ղովր դով Հա-

յաս տան[ին] է մնա լու: 

Ես շա տե րին հան դի պե ցի, զրու ցե ցի, բայց ը նտ րե ցի մի այն այս 

հինգ խոս քը: Ու րախ եմ, որ իմ սերն դա կից նե րի մեջ այս պես կեն դա-

նի էփետր վա րյան օ րե րի շուն չը, ա նընկ ճե լի ո գին: Մեր դժ վար ճա նա-

պար հին այն դեռ մեզ շատ է սա տա րե լու:

 Ժուռ նա լիս տի կայի բաժ նի 

5-րդ կուր սի ու սա նող Նա ղաշ Մար տի րո սյան

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 2 փետր վա րի 1991 թ.

№92

 Ե՞ՐԲԵՆՊԱՏԺՎԵԼՈՒՄԵՂԱՎՈՐՆԵՐԸ

 Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ շր ջան նե րում պա տե րազ մա կան 

ի րադ րու թյուն է: Կենտ րո նի հո վա նա վո րու թյամբ խորհր դային բա-
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նա կի ստո րա բա ժա նում նե րը և ա դր բե ջա նա կան ե լու զակ նե րը բա ցա-

հայտ ագ րե սի ա են ի րա գոր ծում հայ ազ գաբ նակ չու թյան նկատ մամբ: 

Բռ նի տե ղա հան վել է Գե տա շե նի և Մար տու նա շե նի բնակ չու թյու նը, 

հիմ նա հա տակ ո չն չաց վել է Նոյեմ բե րյա նի շր ջա նի Ոս կե պար գյու ղը: 

Կան բազ մա թիվ սպան ված ներ, վի րա վոր ներ, գն դա կոծ վում են սահ-

մա նա մերձ հայ կա կան բնա կա վայ րե րը: 

Այ սօր ար դեն ա կն հայտ է կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի նենգ 

դիր քո րո շու մը ան կախ, ժո ղովր դա վա րա կան, իր պե տու թյու նը հիմ-

նել ցան կա ցող հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ: Վեր ջին օ րե րի բա ցա հայտ 

ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ար դեն ո րե րորդ ան գամ հա վաս տե-

ցին դա: 

Ողջ հայ ժո ղովր դի հա մար վր դո վե ցու ցիչ ու զայ րաց նող այդ դիր-

քո րոշ ման կա պակ ցու թյամբ ի րենց կար ծիք նե րը հայտ նե լու հա մար 

դի մե ցինք մի շարք հա մալ սա րա նա կան նե րի: 

Լ.Օհանյան (քրեականդատավարությանևկրիմինալիստիկայի

ամբիոնիվարիչ,դոցենտ) – Ես հա վա տում եմ մեր կա ռա վա րու թյա-

նը և հա մա միտ եմ նրա այն կար ծի քին, որ կենտ րո նը վրեժ է լու ծում 

մեզ նից` ան կա խու թյան ճա նա պարհն ը նտ րե լու հա մար, և, օ գտ վե լով 

մեր ներ կա վի ճա կից (մեծ աշ խար հի հետ կապ չու նենք), «պատ ժում 

է» մեզ` ձգ տե լով բռ նու թյամբ պա հել Մի ու թյու նը: Սա կայն դա նրան 

ո չինչ չի տա, քա նի որ ժո ղո վուրդն ի նքն ար դեն հա մոզ վել է, որ 70 տա-

րի բռ նու թյամբ պահ վող Մի ու թյան մեջ ո չինչ լա վի չի հա սել: Կենտ րո-

նի կող մից բռ նու թյունն այլևս սահ ման չու նի: Ա նդր կով կա սում մի ակ 

հե նա րան ու նե նա լով Ա դր բե ջա նը (ո րը ստո րագ րել է մի ու թե նա կան 

պայ մա նա գի րը) նա ա մեն կերպ ա ջակ ցում է վեր ջի նիս՝ հա յա տյաց 

քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու մեջ: Բա ցի այդ, Ա դր բե ջա նի թի կուն քին 

կանգ նած է մու սուլ մա նա կան աշ խար հը, ո րից իր օ գուտն ու նի նաև 

կենտ րո նը, և այս ա ռու մով նա հա մե նայն դեպս չէր ու զե նա վնաս կրել: 

Եվ այ դու հան դերձ, օր հա սա կան այս վի ճա կից դուրս գա լու հա մար, 

ը ստ եր ևույ թին, ժա մա նա կա վոր կոմպ րո մի սի պետք է գնալ նրա հետ, 

չնա յած դժ վա րա նում եմ ա սել, թե դա ին չով պետք է ար տա հայտ վի: 

Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է սե փա կան, ազ գային բա նակ ստեղ-

ծել` ա մեն տե սակ ո տնձ գու թյուն նե րից մեր ժո ղովր դին ու հայ րե նի քը 

պաշտ պա նե լու հա մար: 
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Այ սօր նո րից հեղ վում է մեր ժո ղովր դի ա րյու նը: Եվ ե թե Մի ու-

թյան մեջ իս կա պես կա գոր ծող օ րենք, ա պա պետք է խս տա գույնս 

պատժվեն մե ղա վոր նե րը` ի նչ պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հանձ նա-

րա րող նե րը, ղե կա վար նե րը, այն պես էլ կա տա րող նե րը: Հան ցա գոր-

ծու թյուն է նաև ե րկ րի բնակ չու թյա նը և մի ջազ գային հա սա րա կայ նու-

թյա նը մո լո րու թյան մեջ գցե լը, ա պա կողմ նո րո շե լը, քայլ, ո րին ան վա-

րան դի մում են կենտ րո նա կան իշ խա նա վոր նե րը: 

Եվ վեր ջում պետք է կրկ նեմ, որ, բա ցի համ բե րու թյու նից, մեզ այ սօր 

նաև զին վել է պետք` պաշտ պան վե լու և ան կա խու թյան հա մար պայ-

քա րը շա րու նա կե լու:

Հ.Շաքարյան(փիլիսոփայությանևտրամաբանությանամբիոնի

վարիչ,պրոֆեսոր) – Ես միշտ խա ղա ղու թյան և ստեղծ ված բո լոր ի րա-

վի ճակ նե րը քա ղա քա կիրթ մի ջոց նե րով հար թե լու կողմ նա կից եմ: 

Այ սօր մեր ժո ղովր դի նկատ մամբ ա մե նա վայ րագ գոր ծո ղու թյուն-

ներն են կի րառ վում. Բայց մենք չպետք է նման վենք նրանց, չենք կա-

րող մո ռա նալ մեր քա ղա քա կիրթ ա վան դույթ նե րը, մեր գոր ծե լու ա վան-

դա կան լե զուն: Պետք է կա րո ղա նանք ստի պել նրանց՝ ե րկ խո սու թյուն 

ծա վա լել քա ղա քա կիրթ ձևով և ոչ թե ռազ մա կան լեզ վով:

 Կենտ րո նը միշտ էլ վայ րագ է ե ղել, տո տա լի տար և այդ պի սին է 

նաև այ սօր: Սա կայն պետք է նրա հետ էլ դի վա նա գի տա կան ճա նա-

պարհ ո րո նել, չգ նալ առ ճա կատ ման: Մեր ու ժը մեր մտ քի մեջ պետք է 

լի նի: Սկզ բուն քային սխալ ներ չպետք է կա տա րել: Ի սկ մեր հս կա յա-

կան մշա կույ թի մեջ մենք ա մե նա շա տը աղ քատ ե նք ե ղել դի վա նա գի-

տու թյու նից:

 Մենք մեր խոս քը միշտ գոր ծից ա ռաջ ե նք գցել, նա խա պես լո զունգ-

ներ ստեղ ծել, ի սկ հետ ևած գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն հա մա պա տաս խա-

նել դրանց, կամ չենք հասց րել դրանք ի րա գոր ծել: Մինչ դեռ այդ պես 

չպետք է լի նի: 

Ա.Վարդումյան(նույնամբիոնիդասախոս,փիլ.գիտ.թեկ.) – Ես 

հա մա միտ եմ պա րոն Շա քա րյա նի ա սած ե րկ խո սու թյա նը, բայց հա-

մոզ ված եմ, որ ու ժի դեմ ու ժը կա րող է ե րկ խո սու թյուն ծնել: Ցան կա-

ցած դեպ քում, ե թե ու ժերն ան հա վա սար են, դու մե նա խո սու թյան մեջ 

ես մնում և ար դյունք չես ու նե նա: Ես բնավ էլ կողմ նա կից չեմ Հա յաս-

տան-Ռու սաս տան պա տե րազ մին, բայց ե թե խորհր դային բա նակն է 
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մի ջամ տում, պետք է նրան դի մադ րել: 

Որ քան էլ ցա վա լի լի նի մտ քի, հոգ ևո րի ար ժե քը գնա հա տող մար-

դուս հա մար, այ նո ւա մե նայ նիվ ո ղջ պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 

լի նի ան հատ, սո ցի ա լա կան խումբ թե ա զգ, նրա հետ հաշ վի են նստում 

մի այն այն դեպ քում, ե րբ նրա կող մից ո ւժ է ցու ցադր վում, կամ շահ է 

շա հարկ վում: Մենք պետք է օ գտ վենք, ո րից կա րող ե նք:

Մ.Բալյան(պինդմարմնիֆիզիկայիամբիոնիավագլաբորանտ) 

– Այս ա մե նը փաս տո րեն շա րու նա կու թյունն է մեզ ստ րուկ պա հե լու 

քա ղա քա կա նու թյան: Այ սօր մենք ա վե լի պարզ ե նք հաս կա նում, որ 

մեր հիմ նա կան թշ նա մին կայս րու թյունն է, և մենք պետք է կռ վենք 

կայ սե րա կան բա նա կի դեմ: Կենտ րոնն ա մեն ի նչ ա նում է ամ բող ջա-

տի րու թյան պահ պան ման հա մար և այդ գոր ծըն թա ցում մեր դեմ օգ-

տա գոր ծում բո լոր մի ջոց նե րը, այդ թվում` ազ գա մի ջյան պա տե րազ-

մի բոր բո քու մը: Սեպ տեմ բե րի 21-ին մենք պետք է մեր խոսքն ա սենք 

ան կա խու թյունն ը նտ րե լու մա սին: Կենտ րո նին դա դուր չի գա լիս, և 

նա փոր ձում է խո չըն դո տել այդ ու ղին: Ո ւս տի ան հրա ժեշտ է որ քան 

հնա րա վոր է շուտ ան ցկաց նել հան րաք վեն, քա նի որ մի այն ան կախ 

լի նե լու դեպ քում կկա րո ղա նանք գո յատ ևել: Կոմպ րո մի սի մա սին խոսք 

լի նել չի կա րող: Մենք կամ պի տի կռ վենք, պայ քա րենք հա նուն մեր 

նպա տակ նե րի և ի րա կա նաց նենք դրանք, կամ պի տի գլուխ ներս խո-

նար հենք ի բրև ստ րուկ: Այ լընտ րանք չկա: 

 Պատ րաս տեց Ա նա հիտ Բրու տյա նը

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 11 մայի սի 1991 թ.

№93

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՎԱԶԳԵՆՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ39ՀԵՏ

5 դեկտեմբերի 1991 թ.

Եր ևան

 Դեկ տեմ բե րի 5-ին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի-

րա կան ֆա կուլ տե տում ու սա նո ղու թյու նը հան դի պում էր կազ մա կեր-

պել ՀՀ նախ կին վար չա պետ Վազ գեն Մա նու կյա նի հետ: Զրույ ցը Հա-
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յաս տա նում ստեղծ ված ի րա վի ճա կի, ան ցած ու ղու և հե տա գա ա նե-

լիք նե րի մա սին էր: Ա նդ րա դառ նա լով պատ մու թյա նը, Վ. Մա նու կյա նը 

նշեց, որ թույլ են տր վել մի շարք սխալ ներ: Ը ստ նրա, այդ շար ժու մը 

ի նք նա բուխ եր ևույթ էր, ո րն ո ւղ ղա կի ո րեն չէր կա ռա վար վում դր սից, 

սա կայն կա րող էր են թարկ վել ա մե նա տար բեր ազ դե ցու թյուն նե րի: 

Օ րի նակ, «Պ րավ դայի» որ ևէ հոդ վա ծով կա րե լի է ցան կա լի ո ւղղ վա-

ծու թյուն ա ռա ջաց նել: 

Պա տաս խա նե լով պա հան ջա տի րու թյան մա սին հար ցե րին, Վ. 

Մա նու կյանն ը նդ գծեց, որ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է 

տար բե րել ազ գային քա ղա քա կա նու թյու նից: Ան կա խա ցող Հա յաս-

տա նը որ պես պե տու թյուն, հի մա չի կա րող սահ մա նային փո փո խու-

թյուն նե րի հարց դնել, սա կայն ազ գը, նրա հա սա րա կա կան կազ մա-

կեր պու թյուն նե րը պետք է մի ան շա նակ կանգ նեն պա հան ջա տի րու-

թյան դիր քե րում, մա տաղ սե րուն դը պի տի դաս տի ա րակ վի մի ա ցյալ 

Հա յաս տա նի տես լա կա նով: «ՀՀՇ մի շարք ան դամ ներ, ո րոնք ազ-

գային քա ղա քա կան հար ցե րում սկս նակ են,- ա սաց նա,- պա հան ջա-

տի րու թյան հար ցում սխալ վե ցին»: Ը ստ Վ. Մա նու կյա նի, Ար ցա խը 

մեզ հա մար ռազ մա վա րա կան կար ևո րու թյուն ու նի ոչ մի այն տա րած-

քային ա ռու մով, այլև հո գե բա նա կան ի մաս տով: Այն պետք է պա հել 

բո լոր մի ջոց նե րով: «Թեև մենք սխալ վե ցինք` ըն դու նե լով Ար ցա խի և 

Հա յաս տա նի վե րա մի ա վոր ման մա սին դեկ տեմ բե րի 1-ի ո րո շու մը, 

սա կայն հի մա ա վե լի մեծ սխալ կլի ներ այդ ո րո շու մից հրա ժար վե լը»: 

Ան կա խա ցող Հա յաս տա նը պի տի օգ նի Ար ցա խին որ պես ազ գային-

ազա տագ րա կան պայ քար մղող ա ռան ձին մի ա վո րի:

 Խո սե լով ազ գային ա վան դա կան կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին` նա 

նշեց, որ ե րա զում էր դաշ նակ ցա կան լի նել, սա կայն հի մա մի շարք 

հար ցե րում սկզ բուն քային տա րա ձայ նու թյուն ներ ու նի: Մաս նա վո-

րա պես նա չի ըն դու նում ՀՅԴ ըն կե րային գա ղա փա րա խո սու թյու նը և 

իր հա յացք նե րին ա վե լի մոտ է հա մա րում Ռամ կա վար ա զա տա կան 

կու սակ ցու թյան սո ցի ա լա կան դոկտ րի նան: Վ. Մա նու կյա նը գտ նում 

է, որ Հա յաս տա նում մաս նա վոր սե փա կա նու թյան հիմ քի վրա պետք 

է հաս տա տել դրա մա տի րա կան (կա պի տա լիս տա կան) հա րա բե րու-

թյուն ներ, ո րը, սա կայն, նախ կի նը չէ և սո ցի ա լա կան պաշտ պան վա-

ծու թյուն կա րող է ա պա հո վել:
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 Կա ռա վար ման հա մա կար գը վեր լու ծե լով նա ա սաց, որ նշա նա-

կում նե րի պրակ տի կան ի րեն չար դա րաց րեց, և, իր կար ծի քով, ճիշ-

տը լայն լի ա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի 

ձևա վո րումն է, ո րոնք պետք է ըն ձեռ վեն ժո ղովր դի կող մից:

 Վեր ջում Վ. Մա նու կյա նը խոր մտա հո գու թյամբ ար տա հայտ-

վեց ժո ղովր դի բա րո յա-հո գե բա նա կան վի ճա կի մա սին` ամ փո փե լով 

«Շար ժում ե ղավ, բայց ազ գային զար թոնք չեմ տես նում»: 

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 7 դեկ տեմ բե րի 1991 թ.
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1992

№94

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

21 հունվարի 1992 թ.

Եր ևան

 Հուն վա րի 21-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն 

խորհր դի նա խա գահ Բաբ կեն Ա րարք ցյա նը40 Եր ևա նի պե տա կան հա-

մալ սա րա նի գիտ խորհր դի ը նդ լայն ված նիս տում հան դի պում ու նե ցավ 

հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րի հետ:

 Հան դիպ ման սկզ բում ներ կա նե րը հոտն կայս հար գե ցին եր կու օր 

ա ռաջ Ստե փա նա կեր տի ռմ բա կո ծու թյան ժա մա նակ զոհ ված Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր Վի-

գեն Շի րի նյա նի41 հի շա տա կը:

 Հա մա ռոտ ե լույթ նե րից հե տո խորհր դա րա նի նա խա գա հը, պա-

տաս խա նե լով մաս նա կից նե րի բազ մա թիվ հար ցե րին, հան գա մա նո-

րեն ներ կա յաց րեց Լեռ նային Ղա րա բա ղում ի րադ րու թյան կա յու նաց-

մանն ու բնակ չու թյան կեն սա պա հով մանն ո ւղղ ված Հա յաս տա նի իշ-

խա նու թյուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րը, շա րադ րեց 

հիմ նա հար ցի կար գա վոր ման քա ղա քա կան ու ղի նե րի վե րա բե րյալ 

պաշ տո նա կան տե սա կե տը:

 Բարձ րաց վե ցին նաև շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա-

վոր ման պայ ման նե րում սո ցի ա լա պես ա նա պա հով խա վե րի սո ցի ա-

լա կան պաշտ պան վա ծու թյան, կր թա կան հա մա կար գի կա տա րե լա-

գործ ման հար ցե րը:

 Վեր ջում Բաբ կեն Ա րարք ցյա նը ցան կու թյուն հայտ նեց, որ հան րա-

պե տու թյան մտա վո րա կան կենտ րոն նե րը և ա ռա ջին հեր թին պե տա-

կան հա մալ սա րա նը ա ռա վել սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցեն իշ խա նու-

թյան հա մա պա տաս խան մար մին նե րի հետ, օ ժան դա կե լով կյան քի 
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տար բեր ո լորտ նե րին ա ռնչ վող պե տա կան ծրագ րե րի մշակ ման, օ րի-

նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման աշ-

խա տանք նե րին: 

Հույս հայտ նեց, որ եր կուս տեք օգ տա կար նման հան դի պում ներն ու 

կար ծիք նե րի ան կաշ կանդ փո խա նա կու թյու նը հե տայ սու կա նո նա վոր 

բնույթ կկ րեն:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 25 հուն վա րի 1992 թ.

№95

«ՈՒՍԱՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ`ՀԱՆՈՒՆԱՐՑԱԽԻ»

24 մարտի 1992 թ.

Եր ևան

 Մար տի 24-ին՝ ժա մը 12.00-ին, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-

նի հրա պա րա կում ՀՅԴ «Նի կոլ Աղ բա լյան» ու սա նո ղա կան մի ու-

թյան նա խա ձեռ նու թյամբ տե ղի ու նե ցավ «Ու սա նո ղու թյու նը հա նուն 

Ար ցա խի» հա մաու սա նո ղա կան հան րա հա վաք: Նրանք հրա պա րակ 

է ին ե կել «Հայ ու սա նո ղու թյուն, Ար ցա խը սպա սում է մեզ», «Այ սօր վա 

Ա վա րայ րը Ար ցա խի լեռ ներն ե ն», «Մեր մի աս նու թյամբ պատ նե շենք 

ա դր բե ջան ցի-թուրք գոր ծակ ցու թյու նը», «Ար ցա խը յու րա քան չյու րիս 

օգ նու թյան կա րիքն ու նի», «Հայ ու սա նո ղու թյու նը պա հան ջում է վե-

րա բա ցել ռազ մա կան ամ բի ոն նե րը» և այլ կար գա խոս նե րով:

 Հան րա հա վա քի բա ցու մը կա տա րեց ՀՅԴ «Նի կոլ Աղ բա լյան» ու-

սա նո ղա կան մի ու թյան ներ կա յա ցու ցի չը, ո րը խոս քը փո խան ցեց ՀՅԴ 

Հա յաս տա նի Կենտ րո նա կան կո մի տե ի ան դամ Խա ժակ Մկրտ չյա-

նին: Վեր ջինս մաս նա վո րա պես շեշ տեց ու սա նո ղու թյա նը վե րա պահ-

ված դե րը Ար ցա խի ազ գային-ա զա տագ րա կան պայ քա րում: Նա ու-

սա նո ղու թյա նը ո րա կեց որ պես Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քին 

գա ղա փա րա կան լիցք տվող ա մե նավս տա հե լի ո ւժ և ան հան դուր ժե-

լի հա մա րեց ու սա նո ղու թյան կրա վո րա կան դիր քը պատ մա կա նո րեն 

ի րեն վե րա պահ ված այս դե րում: 

Ա պա ե լույթ ու նե ցավ ՀՅԴ խորհր դա րա նա կան ֆրակ ցի այի ան-

դամ Ռու բեն Հա կո բյա նը, ո րը քա ղա քա կան վեր լու ծու թյան են թար կեց 
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199142 թվա կա նի մար տի 16-ի ռուս-թուր քա կան հա մա ձայ նա գի րը չե-

ղյալ հայ տա րա րե լու նպա տա կով ՀՅԴ «Նի կոլ Աղ բա լյան» ու սա նո-

ղա կան մի ու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ տե ղի ու նե ցած բո ղո քի նս տա-

ցույ ցից մինչև օ րս եր կա րող ժա մա նա կաշր ջա նը` մեր կաց նե լով Թուր-

քի այի հա կա հայ դիր քո րո շու մը: 

Այ նու հետև հան դես ե կավ հա մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ-

տե տի հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, ՀԳԱ թղ թա կից 

ան դամ Լ. Խուր շու դյա նը, ո րը շեշ տեց, թե այ սօր Ար ցա խի դա տից 

հրա ժար վե լով` մենք կոր ծա նած կլի նենք Հա յաս տա նը: Այս ի մաս տով 

նա կոչ ա րեց ամ բողջ ու սա նո ղու թյանն ու հա յու թյա նը հա մախմբ վե լու 

Ար ցա խյան պա հան ջա տի րու թյան շուրջ:

ՀՅԴ «Նի կոլ Աղ բա լյան» ու սա նո ղա կան մի ու թյունը խոս քը փո-

խան ցեց Ար տա շես Տո ռո զյա նը: Նա, ան դրա դառ նա լով Ար ցա խում 

նա հա տակ ված Թա թու լի, Ար թու րի, Գա գի կի ու Վար դա նի հի շա տա-

կին, կոչ ա րեց ու սա նո ղու թյա նը հետ ևելու նրանց օ րի նա կին:

 Վեր ջում խոս քը տր վեց ԱԻՄ-ի միջ բու հա կան մաս նա ճյու ղի ներ-

կա յա ցուց չին:

 Հան րա հա վա քի ա վար տին ՀՅԴ «Նի կոլ Աղ բա լյան» ու սա նո ղա-

կան մի ու թյան ներ կա յա ցու ցի չը հա ղոր դեց, որ մի ու թյան ըն կեր նե րը 

մտա դիր են բու հե րում կազ մա կեր պել հան գա նա կու թյուն` ի նպաստ 

Ար ցա խի, և ու սա նո ղու թյա նը կոչ ա րեց մաս նակ ցելու այդ մի ջո ցառ-

մա նը:

 Հան րա հա վա քի ա նու նից ըն թերց վե ցին եր կու դի մում` ո ւղղ ված աշ-

խար հի և սփյուռ քա հայ ու սա նո ղու թյանն ու ե րի տա սար դու թյա նը:

Ն շենք, որ հան րա հա վա քի ա ռի թով ՀՅԴ «Նի կոլ Աղ բա լյան» ու սա-

նո ղա կան մի ու թյու նը պատ րաս տել էր «Ու սա նո ղու թյու նը` հա նուն Ար-

ցա խի» հա տուկ թռու ցիկ ներ, ի նչ պես նաև ո րմ նազ դեր: Ի սկ մի ու թյան 

պաշ տո նա թերթ «Ու սա նող»-ը այս ա ռի թով լույս էր տե սել բա ցա ռիկ 

հա մա րով, ո րը ամ բող ջու թյամբ նվիր ված էր Ար ցա խին, նրա ու սա նող 

նա հա տակ նե րին և իր խմ բագ րա կա նով ան դրա դառ նում էր այս գոր-

ծում հայ ու սա նո ղու թյան ան մի ջա կան պար տա վո րու թյուն նե րին:

* * *

 Հան րա հա վաքն ան ցավ կազ մա կերպ ված ու բարձր մա կար դա կով: 

Սա կայն, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հա մալ սա րա նում 
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ցրտի պատ ճա ռով բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ ը նդ հատ վել է ին 

դա սե րը, ա վե լի լավ կլի ներ այն ան ցկաց նել դա սե րի ա վար տից ան մի-

ջա պես հե տո, որ պես զի ա ռանց այն էլ տու ժած ու սում նա կան գոր ծըն-

թա ցը կր կին չտու ժեր:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 28 մար տի 1992 թ.

№96

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄԷՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՆԱՐՑԱԽԻՆ

 Պա տե րազ մը ծանր վնաս է հասց րել Ար ցա խի ժո ղովր դին ու նրա 

տն տե սու թյա նը: Բայց, չնա յած դրան, Ար ցա խի նո րաս տեղծ հան րա-

պե տու թյու նը կա մաց-կա մաց սկ սում է բու ժել իր վեր քե րը: Օգ նու թյան 

նպա տա կով մայր Հա յաս տա նից և աշ խար հաս փյուռ հա յու թյան կող-

մից ու ղարկ վում են զա նա զան մթերք ներ, դե ղո րայք, ան ց են կաց վում 

դրա մա կան հան գա նա կու թյուն ներ: 

Ար ցա խին ցույց տր վող օգ նու թյու նից ան մասն չի մնա ցել նաև 

Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը:

 Քի մի ա կան ֆա կուլ տե տում Ար ցա խի օգ նու թյան ֆոն դի հա մար 

հան գա նա կու թյու նը ան ցկաց վեց կազ մա կերպ ված` ը ստ ամ բի ոն նե րի:

Յու րա քան չյուր դա սա խոս հան գա նա կու թյան ժա մա նակ տրա-

մադ րեց 100-ա կան ռուբ լի, ու սա նող նե րը` 10-ա կան, օ ժան դակ կազ մի 

աշ խա տող նե րը` 25-ա կան: 

Ար ցա խին ցույց տր վող օգ նու թյան հայ րե նան վեր գոր ծում ի րենց 

հա մեստ ներդ րումն ու նե ցան նաև ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի ու-

սա նող նե րը: Նրանք հան գա նա կել են 11 հա զար ռուբ լի, ո րը Ար ցա-

խի մեր հայ րե նա կից նե րին սա տար կանգ նե լու ու սա նո ղու թյան ազ նիվ 

մղում նե րի ար դյունքն է:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 30 մայի սի 1992 թ.
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№97

«ԱՅՍՕՐՄԵՆՔԿՕԳՆԵՆՔ,ԻՍԿՎԱՂԸ`ԴՈՒՔ»

ԲարեգործականառաքելությամբՀայաստանումգտնվողՀեսենի

մշակութայինմիությաննախագահԱրթինՔեհեհյանՕքյուզըհամալ-

սարանումհանդիպումունեցավժուռնալիստիկայիբաժնիուսանող-

ներիհետևպատասխանեցնրանցհետաքրքրողմիշարքհարցերի.

<....>

Իսկ գերմանական թերթերըանդրադառնո՞ւմ են հայկական հա-

մայնքինևՀայաստանումկատարվողիրադարձություններին:

– Գեր մա նի այի լրատ վա կան մի ջոց նե րը միշտ էլ ան դրա դար ձել 

են Հա յաս տա նի ի րա դար ձու թյուն նե րին՝ փոր ձե լով օբյեկ տիվ գնա-

հա տա կան տալ: Մի այն Խո ջա լո ւի դեպ քե րին նրանք սուբյեկ տիվ մո-

տե ցում ցու ցա բե րե ցին մե ղադ րե լով հայե րին: Իմ այս տեղ գա լու նպա-

տակ նե րից մեկն էլ հենց դա է ճշ տել այդ ա մե նը և տալ քա ղա քա կան 

ճիշտ գնա հա տա կան:

<....>

 Ալ վարդ Թադ ևո սյան 

Նու նե Հայ րա պե տյան

 Ժուռ նա լիս տի կայի բաժ նի 

4-րդ կուր սի ու սա նո ղու հի ներ

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 30 մայի սի 1992 թ.

№98

ՆԱՄԱԿ,ՈՐԸԲՆԱՎԷԼԱՆՁՆԱԿԱՆՉԷ

 Հար գե լի պա րոն Ռա ֆայել Մաթ ևո սյան.

 Ջերմ ող ջույն ներս Ձեզ բո լո րին Եր ևա նում: Ա մե րի կա յում այս պի սի 

մի ա սաց վածք կա. «Երբ մի դու ռը փակ վում է քո կյան քում, մյուս դու-

ռը կբաց վի»: Վեր ջին այս մի քա նի տար վա ըն թաց քում դռ նե րը փակ-

վել են Հա յաս տա նում, բայց նոր դռ ներ են բաց վում: Նոր հե ռան կար-

ներ, նոր ձգ տում ներ են ի հայտ գա լիս` ստեղ ծե լու ա վե լի լավ կյանք 

և ա վե լի ու ժեղ, մի աս նա կան ա զգ, և ա վե լի լավ ա մեն ա ռու մով: Ձեր 

տրա մադ րու թյուն նե րը բարձր պա հեք: Եր բեք ետ մի նայեք: Ա մե նը 



261

գորշ է մինչև ար ևա ծա գը: Ես գի տեմ, որ հայե րի տված մեծ քա նա կու-

թյամբ զո հե րը ան պարգև չեն մնա: Կար ևո րը` հետ ևեք պրե զի դեն տին: 

Մի հա վա տա ցեք ա րագ պա տաս խա նի և հի մար խոս տում նե րի: Լևոն 

Տեր-Պետ րո սյա նը օ րի նա կան հիմ քե րի վրա հիմն վե լով է շա րու նա կում 

իր պայ քա րը Հա յաս տա նում ա վե լի լավ կյան քի հա մար: Եվ դա մի-

ակ ու ղին է մշ տա պես նպա տակ նե րին հաս նե լու: Որ պես հա մալ սա-

րա նի ղե կա վա րող մար մին ու սա նող նե րին զբա ղեց րեք` ներգ րա վե լով 

ե րաժշ տա կան խմ բե րում, հնա գի տա կան ար շա վախմ բե րում: Կազ մա-

կեր պեք կեն սա բա նա կան ար շավ ներ` լու սան կա րե լու և հե տա զո տե-

լու ծա ղիկ ներ, և՛ կազ մե լու գր քեր, և՛ նաև լու սան կա րե լու Հա յաս տա նի 

կեն դա նա կան աշ խար հը: Բա ցի այս, ֆուտ բո լը և մյուս մար զաձ ևե րը 

պետք է խրա խուս վեն: Ես գի տեմ, որ այս պի սի գոր ծու նե ու թյուն նե-

րը Ա մե րի կա յում հա մալ սա րա նա կան կյան քի մի մասն են կազ մում և 

պետք է կազ մա կերպ վեն նաև Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում: 

Սա շատ ա ռա վե լու թյուն ներ ու նի և ու սա նո ղու թյա նը պա հում է ար-

դյու նա վետ զբաղ վա ծու թյան մեջ: 

Ինչ պե՞ս են գոր ծե րը այժմ հա մալ սա րա նում: Նո րու թյուն ներ կա՞ն: 

Ես հույս ու նեմ, որ Ա մե րի կայից Ձեզ այ ցե լող բո լոր պրո ֆե սոր նե-

րին կտե ղե կաց նեք իմ գրա դա րա նի մա սին, և դա նրանց հա մար հա-

րա զատ մթ նո լորտ կս տեղ ծի (ն ման գր քեր ձեռ քի տակ ու նե նա լը): 

Ես պատ վի րել է ի ան գլե րեն լեզ վով մի քա նի հո լո վակ ներ, սա կայն 

սրանք ժա մա նա կին տեղ չհա սան, և ես չկա րո ղա ցա դրանք հի մա ու-

ղար կել, կու ղար կեմ մյուս ան գամ:

 Հե ռուս տա ցույ ցով ես դի տե ցի մի հա ղոր դում՝ «Փ լուզ ված կայս րու-

թյու նը» Սթիվ Հըրս տի կող մից, ո րը CNN Մոս կո վյան Բյու րոյի ղե կա-

վարն է: Նա այ ցե լել էր Բա քու, ի նչ պես նաև հար ցազ րույց էր ու նե ցել 

պրե զի դենտ Լևոն Տեր-Պետ րո սյա նի հետ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա ղա-

քա կա նու թյու նը Կով կա սում նրա հա մար դեռևս մնում է ան հաս կա-

նա լի: Ա դր բե ջա նի մա սին խո սե լիս նա ա սաց, որ ա դր բե ջան ցի նե րը 

տն տե սա կան դժ վա րու թյուն ներ են կրում Ա դր բե ջա նի և Հա յաս տա նի 

միջև պա տե րազ մի հետ ևան քով: Ես չեմ հա վա տում, որ դա ճիշտ է: 

Ես հա վա տա ցած եմ, որ Ա դր բե ջա նի տն տե սա կան դժ վա րու թյուն նե-

րը կապ ված են նախ կին խորհր դային բո լոր հան րա պե տու թյուն նե րի 

ը նդ հա նուր տն տե սա կան դժ վա րու թյուն նե րի հետ, և որ ցան կա ցած 

ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն, որ Ա դր բե ջա նը կրում է Լեռ նային Ղա-
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րա բա ղի պա տե րազ մում, հետ ևանք է այն բա նի, որ ա դր բե ջան ցի նե րը 

նա խընտ րում են ի րենց մի ջոց նե րը սպա ռել սպա ռա զի նու թյան վրա` 

լու ծե լու խն դիր ներ, ո րոնք պետք է ի րենց լու ծու մը ստա նային բա նակ-

ցու թյուն նե րի և օ րի նա կան ու ղի նե րի մի ջո ցով: CNN-ը չի գի տակ ցում 

այս կար ևոր հան գա ման քը: Բա ցի այդ, բա խու մը դիտ վում է որ պես 

«պա տե րազմ Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի միջև»: Ես կար դա ցել եմ, 

որ Հա յաս տա նի պրե զի դեն տը մշ տա պես բա ցե ի բաց ա սել է, որ Հա-

յաս տա նը պա տե րազ մի մեջ չէ: Ես այս պես եմ հաս կա նում, որ ո րոշ 

հայեր ո րո շել են գնալ Լեռ նային Ղա րա բաղ օգ նե լու Լեռ նային Ղա-

րա բա ղի հայե րին: Ի նձ թվում է, որ Ա դր բե ջա նի կա ռա վա րու թյու նը 

պա տե րազ մում է ա դր բե ջա նա-հայ կա կան փոք րա մաս նու թյան դեմ: 

Սա նույն պես կար ևոր հան գա մանք է, որ պետք է հաս կա նա CNN-ը: 

Հա յաս տա նի տն տե սա կան դժ վա րու թյուն նե րը ներ կա յաց վում են այս-

պես. «Հայե րը նա խընտ րում են քայ քայել ի րենց սե փա կան տնտե-

սու թյու նը` պա տե րազ մե լով Ա դր բե ջա նի հետ Լեռ նային Ղա րա բա ղի 

հա մար, ո րին եր կուսն էլ հա վա սա րա պես հա վակ նում ե ն»: Սրանք 

այն հիմ նա կան հար ցերն են, ո րոնք պետք է պար զա բան վեն գրա վոր 

պաշ տո նա կան ա ռար կու թյամբ կամ CNN-ի Մոս կո վյան բյու րո պատ-

վի րա կու թյուն ու ղար կե լով: Չնա յած պրե զի դեն տի հետ ան ցկաց րած 

հար ցազ րույ ցում շատ բա ներ են կր ճատ վել, և մնա ցել է պրե զի դեն տի 

այն մի հայ տա րա րու թյու նը, որ Հա յաս տա նը ու նե ցել է տխուր պատ-

մու թյուն, որ նրանք ետ չեն նա յում, այլ լա վա տես են ի րենց ա պա գայի 

նկատ մամբ, ես զգում եմ, որ սկզբ նա պես շատ ա վե լին է աս վել, և հե-

տա գա յում շատ բան է կր ճատ վել:

CNN-ը շատ մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն է, և 

պետք է ա մեն գնով այն պես ա նել, որ հայ կա կան պրո պա գան դան 

հաս նի դի տորդ նե րին, ո րոնք հա մաշ խար հային ազ դե ցու թյուն ու նե-

ցող ա ռաջ նորդ ներ են: Ըն դուն ված է նաև, որ նախ քան հար ցազ րույ ցը 

պետք է խորհր դակ ցել` թե ի նչ է աս վե լու, և ի նչն է ե թեր տր վե լու, և ի նչն 

է կր ճատ վե լու: Այս բո լորն ան հրա ժեշտ է ա նել նա խա պես, որ պես զի 

ներ կա յաց ված լրատ վու թյու նը յու րո վի չըն կալ վի: 

Ես խո րա պես հա մոզ ված եմ, որ Սթիվ Հըրս տի հետ պետք է կապ 

պահ պա նել և նրան քա ղա քա վա րի ձևով հարց նել, թե ին չու է նա կար-

ծում, որ Հա յաս տա նը ագ րե սոր է: Եվ ին չո՞ւ է նա ներ կա յաց նում Խո-

ջա լո ւի ա րյու նա հե ղու թյու նը նույ նիսկ այս քան ժա մա նակ ան ց, որ պես 
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մի կար ևո րա գույն փաստ, մինչ դեռ այն ժա մա նակ իս կույն ա պա ցուց-

վել էր, որ այն ոչ այլ ի նչ է, քան ա դր բե ջան ցի նե րի կող մից տար վող 

պրո պա գան դա: 

Ես կգ րեմ և կբո ղո քեմ CNN-ին այս հար ցե րի շուրջ: Սա կայն այն-

տեղ շատ ա վե լի ծան րակ շիռ կլի նի մտ քե րի պաշ տո նա կան փո խա-

նա կու մը: 

Այս պի սով, ես մեկ ան գամ ևս Ձեզ խա ղա ղու թյուն եմ մաղ թում և 

բար գա վաճ ման նոր օր:

Սրտանց`ՀելենԹաքեսյան

1992 թ., նոյեմբեր,

քաղ. Թաքսն

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 15 հու լի սի 1993 թ.
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№99

ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ.ԱՆՀՆԱՐԻՆԸՀՆԱՐԱՎՈՐԴԱՐՁՆԵԼՈՎ

(«Եր կիր» թեր թի թղ թա կից Գրի գոր Բա բա յա նի զրույ ցը գու մար տա կի 

փոխհ րա մա նա տար Պետ րոս Ղևոն դյա նի հետ)

Պ. Ղ. Ղա րա բա ղյան այս պա տե րազ մում, որ քան ես կա րող եմ 

հաս կա նալ ու գնա հա տել որ պես զին վոր, ան դա դար ար վում է ան-

հնա րի նը, և այդ ան հնա րինն ար վում է ա նընդ հատ: Ա նհ նա րի նը բո-

լոր ա ռում նե րով ու կա նոն նե րով, ո րով հետև այս կռի վը ոչ մի կա նո նով 

չի պայ մա նա վոր ված: Դիր քերն ան դա դար պա հում են նույն մար դիկ 

և պա հում են գեր մարդ կային ու ժե րի գնով: Հոգ նած ու գի շե րը չք նած 

մար դը քայ լում է 40 կի լո մետր, կա տա րում է մար տա կան գոր ծո ղու-

թյու նը և, փո խա րի նող չու նե նա լով, նո րից հոգ նած ու ան քուն նս տում 

է` իր գրա ված դիր քը պա հե լու: Ես չեմ կաս կա ծում, որ այս կռ վի վրա 

նաև քա ղա քա կան գոր ծոն ներ են ազ դում, բայց այն, որ այս կռ վի սահ-

ման նե րը պետք է քա ղա քա կան գոր ծոն ներն ու շար ժա ռիթ նե րը գծագ-

րեն ու ո րո շեն, եր բեք չեմ կա րող ըն դու նել ու չեմ ըն դու նի: Ե թե նույ նիսկ 

հա մոզ ված լի նեմ, որ մեր կռ վի ար դյունք նե րը քա ղա քա կան ո լորտ նե-

րում պետք է շա հա գործ վեն կամ չա րա շահ վեն, մեկ է, ի նձ հա մար 

այլընտ րանք չկա. պետք է կռ վենք:

Գ.Բ.Ծայրահեղհոգնածությանժամանակպահէգալիս,ինձհետ

գոնեեղելէ,երբսկսումեսմտածել`արդյոքանիմաստչէ՞այսամե-

նը:

Պ.Ղ. Ե րբ խո սում են այն մա սին, որ ա նի մաստ են մեր զո հերն ու 

չար չա րան քը, ո րով հետև այս ե րկ րի սահ ման նե րը գծագր վում են ա մե-

րի կա նե րում, մոսկ վա նե րում կամ չգի տես ի նչ եվ րա պառ լա մեն տում, 

խո սում են` մո ռա նա լով, որ ե թե այս սահ մա նը պա հող չլի ներ, թուր քը 

կգար ու վերջ նա կա նա պես կբռ նա բա րեր այս հո ղը, և ա մեն մի սահ-
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մա նի մա սին ա մեն մի խո սակ ցու թյուն իս կա պես կդառ նար ա նի մաստ: 

Միև նույն ժա մա նակ՝ կազ մա կերպ ված ու ժե րը կա րող են փո խել ցան-

կա ցած քա ղա քա կա նու թյան ըն թացք, ան կախ նրա նից, թե այդ քա ղա-

քա կա նու թյունն ի նչ ու ժեր են ո րո շում. այդ ու ժե րը, լի նեն ա մե րի կյան, 

ռու սա կան թե թուր քա կան, կազ մա կերպ ված ու ժեր են, ո րոնց կա րե լի է 

հա կադ րել մեկ այլ կազ մա կերպ ված ո ւժ:

Գ. Բ. Քո կարծիքով, որտե՞ղ է վճռվում Ղարաբաղի բախտը`

Մոսկվայո՞ւմ, Անկարայո՞ւմ, Վաշինգտոնում, Բաքվում, Երևանում,

մերայսդիրքերում...

Պ.Ղ.Չգի տեմ՝ որ տեղ է վճռ վում, բայց գի տեմ, որ հայե րը կա րող 

են ի րենց բախ տը վճ ռել: Կա րող են ի րենց զեն քի և ի րենց պե տու թյան 

մի ջո ցով ո րո շել ի րենց սահ ման նե րը, ի րենց քա ղա քա կա նու թյու նը, 

ի րենց ա նե լի քը:

Գ.Բ.Ո՞րհայերը:Վերջինժամանակներում,որքանէլդատարօ-

րինակէ,հայիերկուտեսակտարբերակվեց`ղարաբաղցիուհայաս-

տանցի:Ո՞րտեսակնէվճռելուՂարաբաղիբախտը:

Պ.Ղ. Եր կու սը մի ա սին: Մե կը մյու սից ան կախ ո չինչ չեն կա րող 

ո րո շել:

Գ.Բ.Վերջինամսինմերդիրքում8զոհենքտվել:Թշնամուզո-

հե՞րըքանիսնեն:

Պ.Ղ. Շատ: Շատ, բայց դա ի նձ բո լո րո վին չի մխի թա րում: Խնդի-

րը մեր ու նե ցա ծը պահ պա նելն է, ոչ թե թուր քի կո րուստ հաշ վե լը: Հա-

րյուր նե րով նրանց սատ կե լը հետ չի բե րի մեր այն տղեր քին, որ այս 

դիր քում զոհ վե ցին:

Գ. Բ. Այնուամենայնիվ, ինչպե՞ս ես բացատրում այդ անհամա-

մասնությունը:

Պ.Ղ. Ի նձ հա մար, նո րից ա սեմ, մխի թա րու թյուն չէ, որ նրանք ա վե-

լի վատ են կազ մա կերպ ված, ա վե լի ա պուշ են, քան թե մենք: Վա ղը 

կա րող են և կազ մա կերպ վել, քա նի որ նրանց սխալ նե րի վրա ի րենց 

պե տու թյունն է աշ խա տում: Ե թե բա նա կի դի մաց բա նակ չլի նի, հնա-

րա վոր չէ այս հո ղը պա հել: Շատ եր կար ժա մա նակ ղա րա բաղ ցի նե րը 

պա հում են ի րենց հո ղը: Բայց մի այն ի րենց ու ժե րով հա վեր ժո րեն չեն 

կա րող:

Գ.Բ.Վե՞րջը:

Պ.Ղ.Ե թե ա մեն ի նչ թող նենք զար գա նա այս ըն թաց քով, վեր ջը կա-
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րող է շատ տխուր լի նել: Ո ւղ ղա կի նրանք, ով քեր ու զում են ի րենց հո ղը 

պաշտ պա նել, վեր ջա նա լու են, և մեզ հա մար լա վա գույն ել քի մա սին 

եր կար ժա մա նակ ստիպ ված ե նք լի նե լու լռել, ո րով հետև հա ջորդ սե-

րուն դը, որ գա լիս է, ո ւղ ղա կի չի հասց նում մտ նել այս մթ նո լոր տի մեջ: 

Կռ վող նե րը կվեր ջա նան, և կռիվն էլ այդ պես կվեր ջա նա: Նաև շատ 

վատ կլի նի, ե թե ղա րա բա ղյան կռի վը տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րի 

ձեռ քին շա րու նա կի մնալ խա ղա թուղթ:

Գ. Բ. Կարո՞ղ է Ղարաբաղը միայնակ դիմադրել Ադրբեջանին

առանցՀայաստանիՀանրապետությանօգնության:

Պ. Ղ. Կա րող է: Բայց կարճ ժա մա նակ: Ղա րա բաղն ի նչ պե՞ս 

պետք է փամ փուշտ կամ այս պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում հաց 

ար տադ րի:

Գ.Բ.Իսկզինամթերքիցուսննդիցբացի:

Պ.Ղ. Մար դու ժի խիստ պա կաս կա: Սկզ բից էլ ա սա ցի այդ մա սին: 

Ղա րա բաղ ցի ներն ա նում են ան հնա րի նը, ի սկ ան հնա րի նը, որ դարձ-

րել են հնա րա վոր և ա նում են, եր կար շա րու նակ վել չի կա րող: Բայց 

պետք է ոչ թե ան հնա րի նը շա րու նա կել, այլ գտ նել հնա րա վոր լու ծում-

ներ: Ի սկ դրանք կան. ես տես նում եմ:  Եվ գի տեմ, որ շա տերն են տես-

նում: Եվ այդ հնա րա վո րը, ո րի մա սին ա սում եմ, թե տես նում եմ, մի 

վե րա ցա կան բան չէ: Մեր հաղ թա նակն է, ո րը գո նե ի նձ հա մար շատ 

ի րա կան է: Եվ պար տա դիր:

«Եր կիր», 20 փետր վա րի 1993 թ. 

№100

ԲՈՂՈՔԻՀԱՆՐԱՀԱՎԱՔ

19 մայիսի 1993 թ.

Երևան

 Մայի սի 19-ին հա մալ սա րա նի դի մա ցի հրա պա րա կը կր կին մար-

դա շատ էր. «Նի կոլ Աղ բա լյան» ու սա նո ղա կան մի ու թյան նա խա ձեռ-

նու թյամբ կազ մա կերպ վել էր բո ղո քի ու պա հան ջի հան րա հա վաք` 

ը նդ դեմ Թուր քի ա-Ա ՄՆ-Ռու սաս տան «միջ նոր դա կան ծրագ րի», ո րով 

Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյա նը և Հա յաս տա նին ա ռանց 
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հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք նե րի պար տադր վում է թող նել Քել բա-

ջա րի շր ջա նը:

 Հան րա հա վա քին հրա վիր ված էր և ե լույթ ու նե ցավ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհր դի Ար ցա խի հար ցե րի հա տուկ 

հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Սեյ րան Բաղ դա սա րյա նը: Այ նու հետև 

ձայ նը տր վեց ՀՅԴ Հա յաս տա նի Կենտ րո նա կան կո մի տե ի ան դամ 

Լևոն Մկրտ չյա նին: Եր կու հռե տոր ներն էլ ը նդ գծե ցին, որ թե՛ Հա յաս-

տա նը և թե՛ Լեռ նային Ղա րա բա ղը միշտ էլ պատ րաստ են ըն դու նել 

ցան կա ցած միջ նոր դա կան նա խա ձեռ նու թյուն, ո րը կբ խի հար ցի լուծ-

ման ցան կու թյու նից և ոչ թե սե փա կան շա հե րի հե տապնդ ման նպա-

տա կով կա ռա ջարկ վի վա ղուց ար դեն իր հա կում նե րը դրս ևո րած այն-

պի սի մի ե րկ րի կող մից, ի նչ պի սին Թուր քի ան է: 

Հան րա հա վա քի մաս նա կից նե րի ա նու նից հու շա գիր է հանձն վել 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խոր հր դին, ո րի մեջ աս-

վում է. 

Մե ծար գո պատ գա մա վոր ներ. 

Հեր թա կան ան գամ ար ցա խա հա յու թյու նը կանգ նել է մի ջազ գային 

դա վադ րու թյան փաս տի ա ռջև: Ըն դա մե նը մի քա նի օր հե տո լրա նում է 

Ա ՄՆ-ի, Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի կող մից վերջ նագ րային կար գով 

ներ կա յաց ված և ԼՂՀ ան վտան գու թյան մի ջազ գային որ ևէ գոր ծուն 

ե րաշ խիք չա պա հո վող ու նրա հա մար ա նըն դու նե լի դրույթ ներ պա րու-

նա կող ե ռա կողմ ա ռա ջար կու թյան ժամ կե տը: Ա ռա ջար կու թյուն, ո րով 

ա ռանց որ ևէ նա խա պայ մա նի պա հանջ վում է զի ջել ա զա տագր ված 

Քել բա ջա րը: Սա ար ցա խյան պա տե րազ մում Թուր քի այի միջ նոր դա-

կան ա ռա քե լու թյան տրա մա բա նա կան ար դյունքն է:

 Ցե ղաս պան Թուր քի ան այ սօր ոչ մի բա րո յա կան ի րա վունք չու նի 

հան դես գա լու խա ղա ղա րա րի դե րով, ա ռա վել ևս, որ ծայ րա հեղ կողմ-

նա կալ դիր քո րո շում ու նի: Հետ ևա բար պետք է հրա ժար վել նման միջ-

նոր դի ծա ռա յու թյուն նե րից: 

Ու սա նո ղու թյան ա նու նից դի մում ե նք Ձեզ` մեր ժե լու Թուր քի այի 

միջ նոր դու թյու նը և նե րազ դե լու Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան վրա, 

որ պես զի Ար ցա խի հար ցով բա նակ ցու թյուն նե րում չան տես վի Լեռ-

նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան վճ ռո րոշ դե րը:

 Հայ ա զա տա մար տիկ նե րի և ար ցա խա հա յու թյան նվա ճում նե-

րը որ ևէ մե կը ի րա վունք չու նի նրանց թի կուն քում ա ռևտ րի ա ռար կա 
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դարձ նել:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 31 մայի սի 1993 թ.

№101

ՆԱՄԱԿԱՐՑԱԽԻՑ

Ե ՐԵ ՎԱ ՆԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 

ՌԵԿ ՏՈՐ ՊԱ ՐՈՆ Ն. Ա ՌԱ ՔԵԼՅԱ ՆԻՆ

ԼՂՀ Մար տու նու շր ջա նի Մաճ կա լա շե նի միջ նա կարգ դպ րո ցի 

տնօրի նու թյու նից

Ար դեն մեկ տա րին լրա ցել է, ի նչ Մաճ կա լա շե նի միջ նա կարգ դպրո-

ցում ու սում նա կան պա րապ մունք ներ չեն ան ցկաց վել, ո րով հետև 

գյու ղը սահ մա նա մերձ է, և դպ րո ցի շեն քը ծա ռա յում է որ պես ի նք նա-

պաշտ պա նու թյան ու ժե րի շտաբ: Այդ ըն թաց քում փչա ցել է դպ րո ցա-

կան գույ քի զգա լի մա սը, հատ կա պես նս տա րան նե րը: Այս ու սում նա-

կան տար վա նա խօ րյա կին ձեր հա մալ սա րա նի կող մից ստա ցանք 

մեզ այն քան ան հրա ժեշտ 30 նս տա րան, 1600 տետր և 300 գրիչ, ո րի 

շնոր հիվ էլ սեպ տեմ բե րի 1-ին մեր դպ րո ցը վերսկ սեց իր աշ խա տան-

քը: Այս նվեր նե րը մեծ ու րա խու թյամբ ըն դու նե ցին մեր ա շա կերտ նե րը: 

Այդ առ թիվ մեր դպ րո ցի ու սուց չա կան և ա շա կեր տա կան կո լեկ տիվ-

ներն ի րենց խոր ե րախ տա գի տու թյունն են հայտ նում Ձեզ և ձեր հա-

մալ սա րա նի դա սա խոս, մեր գյու ղի պատ վա վոր քա ղա քա ցի և մեր բո-

լո րիս սի րե լի պա րոն Գ. Մե լի քյա նին, ո րի ա նունն ի սկ ու րա խու թյամբ 

է լցնում յու րա քան չյուր մաճ կա լա շեն ցու սիր տը:

 Վեր ջին հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում Դուք ա նընդ հատ ջեր մաց նում 

է իք մեր հո գի նե րը: Տա Ա ստ ված, որ կյան քում Ձեզ միշտ ու ղեկ ցեն հա-

ջո ղու թյունն ու ու րա խու թյու նը:

Ս. Ա ԼԱ ՎԵՐԴՅԱՆ

 Մաճ կա լա շե նի միջ նա կարգ դպ րո ցի տնօ րեն

12.09.93 թ.

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 15 հոկ տեմ բե րի 1993 թ.
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№102

ՀՅՈՒՐԷԻՆՄԵԾԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐԸ

17 սեպտեմբերի 1993 թ.

Երևան

 Վեր ջերս պաշ տո նա կան այ ցով Հա յաս տա նում էր գտն վում Մեծ 

Բրի տա նի այի խորհր դա րա նա կան խում բը` պէ րե րի պա լա տի ան դամ, 

«Բր տա նի ա-Հա յաս տան» խորհ դա րա նա կան խմ բի նա խա գահ լորդ 

Ռի չարդ Շե նո նի գլ խա վո րու թյամբ: Պատ վի րա կու թյան կազ մում է ին 

նաև ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի ան դամ Պե թի Թի փին գը, փոխ-

խոս նակ բա րո նու հի Քե րո լայն Քոք սը, Բրի տա նի այի հայ հա մայն քի 

ներ կա յա ցու ցիչ ներ և ու րիշ ներ:

 Սեպ տեմ բե րի 17-ին բրի տա նա կան խորհր դա րա նա կան նե րը այ-

ցե լե ցին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան: Ող ջու նե լով հյու րե րին, 

հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ա կա դե մի կոս Ն. Ա ռա քե լյա նը նրանց ծա նո-

թաց րեց հայոց մայր բու հի կա ռուց ված քին, գոր ծու նե ու թյա նը: Հյու-

րե րը ո րո շա կի հար ցադ րում ներ ա րե ցին` պար զե լու հա մար, թե ի նչ 

ա ջակ ցու թյուն կա րող են հան դես բե րել հա մալ սա րա նի ա ռջև ծա ռա-

ցած խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծում, ան դրա դար ձան Եր ևա նի պետ հա-

մալ սա րա նի ու ան գլի ա կան ո րոշ բու հե րի, մաս նա վո րա պես Վեսթ-

միս թե րի հա մալ սա րա նի միջև փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյուն ծա վա լե լու 

հար ցին:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում խո սակ ցու թյուն ծա վալ վեց նաև ղա րա-

բա ղյան հիմ նա հար ցի շուրջ: Նշ վեց ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան 

խա ղաղ կար գա վոր ման խնդ րում մի ջազ գային հան րու թյան ճիշտ 

դիր քո րոշ ման կար ևո րու թյու նը: Ա պա լե դի Ք. Քոք սը Ն. Ա ռա քե լյա նին 

հանձ նեց հիմ նա հար ցի վե րա բե րյալ իր կող մից Ա նգ լի ա յում կազմված 

ու հրա տա րակ ված աշ խա տու թյու նը, ո րը կոչ վում է «Ազ գային մաքրու-

մը ըն թաց քի մեջ է. պա տե րազմ Լեռ նային Ղա րա բա ղում»: Ն. Ա ռա քե-

լյա նը այն փո խան ցեց հա մալ սա րա նի գրա դա րա նին: 

Այ նու հետև բրի տա նա կան պատ վի րա կու թյա նը հյու րըն կա լե ցին 

ու սա նո ղա կան «Բայ րո նյան ա կումբ»-ի ան դամ նե րը, ու սա նող ներ, 

դա սա խոս ներ: Բա րե կա մա կան ջերմ ու ան մի ջա կան մթ նո լոր տում 

հա մալ սա րա նա կան նե րի և հյու րե րի միջև ան գլե րեն լեզ վով զրույց 
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ծա վալ վեց հայ ու սա նո ղու թյա նը հե տաքրք րող ու հու զող մի շարք հար-

ցե րի շուրջ: Բրի տա նա ցի հյու րե րի վրա մեծ տպա վո րու թյուն թո ղե ցին 

մեծ հա յա սեր ան գլի ա ցու` Բայ րո նի կյան քի գրա կան ու հա սա րա կա-

կան գոր ծու նե ու թյան մա սին հայ ու սա նող նե րի քա ջա տե ղյա կու թյու-

նը, նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հրա շա լի ներ կա յա ցու մը:

 Հան դիպ ման ա վար տին հյու րերն ի րենց տպա վո րու թյուն ներն ու 

բա րե մաղ թանք նե րը գրան ցե ցին ա կում բա կան նե րի հու շա մա տյա-

նում:

 Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում էր ՀՀ ԳԽ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 

Ռ. Ղա զա րյա նը:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 15 հոկ տեմ բե րի 1993 թ.
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1994

№103

ԴԵՍՊԱՆԻՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՀԵՏ

 27 ապրիլի 1994 թ.

Երևան

Ապ րի լի 27-ին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում էր գտն վում 

Հա յաս տա նում Ա ՄՆ-ի ար տա կարգ և լի ա զոր դես պան Հար րի Գիլ մո-

րը, ո րը վա ղօ րոք ցան կու թյուն էր հայտ նել հան դի պել և ան հա տա կան 

զրույց ու նե նալ ու սա նո ղու թյան հետ: Նրա հետ հա մալ սա րան էր այ-

ցե լել նաև դես պա նա տան մամ լո և մշա կու թային կցորդ Դե վիդ Սիֆ-

կի նը: Հյու րե րին հա մալ սա րա նում ու ղեկ ցում էր մի ջազ գային կա պե րի 

գծով պրո ռեկ տոր Ռ. Մաթ ևո սյա նը:

 Հան դի պում ներ տե ղի ու նե ցան ի րա վա բա նա կան, ռո մա նա գեր մա-

նա կան բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետ նե րի և պատ մու թյան ֆա կուլ-

տե տի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի բաժ նի ու սա նող նե րի հետ: 

Հան դի պում նե րի ըն թաց քում Հար րի Գիլ մո րը հա կիրճ ներ կա յաց րեց 

Ա ՄՆ-ի կա ռա վա րու թյան դիր քո րո շու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյա նը օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու խն դիր նե րի շուրջ, ի նչ պես նաև Հա-

յաս տա նում ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թա ցի դրա կան ար դյունք նե-

րի և շու կա յա կան է կո նո մի կային ան ցնե լու հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին: 

Դես պա նը կանգ ա ռավ նաև Ղա րա բա ղյան առ ճա կատ ման հար ցի 

վրա, ներ կա յաց րեց Ա ՄՆ-ի կա ռա վա րու թյան տե սա կե տը այդ խնդ րի 

կար գա վոր ման հա մար:

 Հար րի Գիլ մո րը ան դրա դար ձավ նաև Ա ՄՆ-ի պրե զի դենտ Բիլ 

Քլին թո նի հայ տա րա րու թյա նը և մի շարք սե նա տոր նե րի ապ րի լի 24-ի 

առ թիվ ու նե ցած ե լույթ նե րին և դրանք մեկ նա բա նեց որ պես պատ մա-

կան ա կտ ցե ղաս պա նու թյան դա տա պարտ ման և հայ դա տի պաշտ-

պա նու թյան գոր ծում:

 Հար րի Գիլ մո րը հան դի պում նե րի ըն թաց քում պա տաս խա նեց նաև 
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ու սա նող նե րի բազ մա թիվ հար ցե րին: Վեր ջում նա շեշ տեց, որ Ա ՄՆ-ն 

Հա յաս տա նը դի տում է որ պես բա րե կամ պե տու թյուն, և որ ին քը Հա-

յաս տա նում դի վա նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյունն ա վար տե լուց հե տո 

մտա դիր է Հա յաս տա նի մա սին իր տպա վո րու թյուն նե րը շա րադ րել 

ա ռան ձին գր քով:

 «Եր ևա նի հա մալ սա րան», 30 ապ րի լի 1994 թ.

№104

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ

 Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան բու հե րը, այդ թվում և Եր ևա նի պե-

տա կան հա մալ սա րա նը, լուրջ օգ նու թյուն են ցույց տա լիս Ստե փա նա-

կեր տում հիմ նադր ված հա մալ սա րա նին: Պար բե րա բար կազ մա կերպ-

վում են ան վա նի գիտ նա կան նե րի այ ցե լու թյուն նե րը, ո րոնց ըն թաց-

քում նրանք կար դում են դա սա խո սու թյուն ներ, վա րում գործ նա կան ու 

տե սա կան պա րապ մունք ներ: Վեր ջերս, ար ձա գան քե լով ԼՂՀ պետ-

հա մալ սա րա նի ռեկ տո րա տի կո չին, Եր ևա նի պե տա կան բժշ կա կան 

ի նս տի տու տի ե րեք ճա նաչ ված պրո ֆե սոր ներ` Դ. Խու դա վեր դյա նը, 

Ա. Սա ֆա րյա նը և Է. Թու մա նյա նը, ու սում նա կան պլա նի շր ջա նակ նե-

րում դա սա խո սու թյուն ներ կար դա ցին Ստե փա նա կեր տի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի բժշ կա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րի հա մար: 

Նրանց դա սա խո սու թյուն նե րը լս վե ցին մեծ հե տաքրքրու թյամբ:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 15 հու նի սի 1994 թ.

№105

ՈՂՋՈՒՅՆԻՈՒՂԵՐՁԼՂՀ-ԻՑ

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խոր հուր դը 

և ՊՊԿ-ն43 ող ջույ նի ու ղերձ են հղել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-

րա նի հիմ նադր ման 75-ա մյա կի առ թիվ: Այն տեղ մաս նա վո րա պես աս-

վում է. «Մեզ` ար ցախ ցի նե րիս հա մար Ե ՊՀ միշտ ե ղել է գի տու թյան 

իս կա կան կա ճառ և լույ սի ու հույ սի չխամ րող ա ստղ: Հա մալ սա րա նի 
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բա զում շր ջա նա վարտ ներ հա ջո ղու թյամբ կի րա ռում են ի րենց գի տե-

լիք նե րը ԼՂՀ ժողտն տե սու թյան-գի տու թյան, մշա կույ թի աս պա րե զում: 

Նրան ցից շա տե րը հե րո սա կան է ջեր են գրել Ար ցա խյան շարժ ման 

տա րեգր քում, ի րենց կյան քը տվել հա նուն հայ րե նի հո ղի ա զա տու-

թյան»: 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 75-ա մյա կին նվիր ված հո բե-

լյա նա կան հան դի սու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու հա մար Եր ևան է մեկ-

նել ԼՂՀ կա ռա վա րա կան պատ վի րա կու թյու նը:

«Եր ևա նի հա մալ սա րան», 31 հոկ տեմ բե րի 1994 թ.





ՄԱՍԵՐԿՐՈՐԴ



 ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 

ՀՈՒՇԵՐԸ
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ԳԱԼՍՏՅԱՆՆՈՐԻԿ44
ԵՊՀհանրահաշվիևերկրաչափությանամբիոնիդոցենտ

 Մինչև Ար ցա խյան շար ժումն ար դեն պատ մու թյան ֆա կուլ տե տը 
իր կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան ժո ղո վում քն նար կել և ո րո-
շում էր ըն դու նել Ար ցա խի վե րա բե րյալ և նա մա կով դի մել էր ԽՄԿԿ 
Կենտ կոմ` կոնկ րետ հաս ցե ագր ված Մ. Գոր բա չո վին: Փաս տո րեն, նա 
բարձ րաց րել էր Ար ցա խը Հա յաս տա նի հետ վե րա մի ա վո րե լու հար ցը: 
Եվ պատ մա բան նե րը այն հիմ նա վո րել է ին գի տա կան փաս տարկ նե-
րով: Այդ գոր ծում ակ տիվ դե րա կա տա րում ու նե ին նաև Յու րի Մկր տու-
մյա նը և Լենդ րուշ Խուր շու դյա նը: Դա տե ղի ու նե ցավ 1987 թ. հու նի սի 
վեր ջե րին: 

Այ նու հետև, ե րբ սկս վեց շար ժու մը, ե րկ րորդ օ րը Ե ՊՀ մեծ դահ-
լի ճում տե ղի ու նե ցավ հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վի ը նդ հա նուր ժո ղով, 
ո րը կազ մա կեր պել է ին մա թե մա տի կոս նե րը: Բա վա կա նին լուրջ ժո ղով 
էր, Կենտ կո մից վա զե ցին ե կան: Ժո ղո վը նա խա գա հում էր Ֆրիկ Մե-
լիք-Ա դա մյա նը: Ամ բողջ դահ լի ճը լեփ-լե ցուն էր: Ժո ղո վում ըն դուն վեց 
ո րո շում, խմ բագր վեց և ու ղարկ վեց ԽՄԿԿ Կենտ կոմ: Դրա նից հե տո 
սկսվեց շատ ակ տիվ շար ժում: Ը նդ ո րում, այդ շարժ ման մեջ իր ու րույն 
տեղն ու նե ցավ հա մալ սա րա նը: Դա հայ րե նա սի րա կան շար ժում էր: 
Ի հար կե, հե տո ՀՀՇ-ն պղ տո րեց այդ շար ժու մը` հենց իր ա ռա ջին հա-
մա գու մա րից սկ սած: 1988 թ. նոյեմ բե րի 24-ին, ե րբ Մոսկ վայից ե կան 
և հա տուկ դրու թյուն հայ տա րա րե ցին, հա ջորդ օ րն ամ բողջ թա փո րը 
Օ պե րայի բակ գնա լու փո խա րեն ե կավ հա մալ սա րան: Ամ բողջ բա կը, 
դահ լի ճը լեփ-լե ցուն էին: Ե րբ խորհր դային զոր քե րի հրա մա նա տա րը 
ե կավ և ու զում էր ժո ղո վը ցրել, Մկր տու մյան Յու րին թույլ չտվեց: Նա 
շատ հա մար ձակ մարդ էր: Ե ՊՀ-ո ւմ շատ ձեր բա կա լու թյուն ներ նա 
կան խեց (նա մեծ աշ խա տանք կա տա րեց, որ պես զի չկրկն վեն 1937 թ. 
ձեր բա կա լու թյուն նե րը): 

ԵՊՀ կու սակ ցա կան կո մի տեն փաս տո րեն դար ձել էր շարժ ման 
կենտ րոն: Կու սակ ցա կան կո մի տեն օգ նում էր նաև Սպի տա կի ե րկ րա-
շար ժից տու ժած նե րին. ջո կատ ներ էր ու ղար կում, ո րոնք տե ղում մաս-
նակ ցում է ին փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րին:
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1989 թ. կե սե րից սկս վե ցին զին ված բա խում նե րը, ո րոնք հե տա-
գա յում վե րած վե ցին պա տե րազ մի: Ի նչ քան էլ «Ղա րա բաղ» կո մի-
տեն ցան կա նում էր սահ մա նադ րա կան ճա նա պար հով լու ծել հար ցը, 
բո լորս գի տակ ցում է ինք, որ դա հնա րա վոր չէ: Սում գայի թից հե տո 
ա մեն ի նչ պարզ էր: Սում գայի թից հե տո ար դեն հա մալ սա րա նա կան-
նե րը` Ֆրիկ Մե լիք-Ա դա մյա նը, ես և ու րիշ ներ, հա վաք վե ցինք և սկ սե-
ցինք քն նար կել, թե ին չով կա րող ե նք օգ նել զին ված պայ քա րին: 1989 
թ. կե սե րին հա մալ սա րա նում կազ մա վոր վեց հա տուկ հանձ նա ժո ղով, 
որ տեղ ը նդ գրկ ված է ին Սեր գեյ Ա լեք սանդ րի Համ բար ձու մյա նը (ա կա-
դե մի կոս, Ե ՊՀ ռեկ տոր), Լենդ րուշ Խուր շու դյա նը (հայ ժո ղովր դի 
պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ), Յու րի Մկր տու մյա նը (ազ գագ րա գետ, 
դո ցենտ, Ե ՊՀ կուս կո մի տե ի քար տու ղար), Գա րե գին Փա նո սյա նը 
(պ րո ֆե սոր, գե նե տի կայի ամ բի ո նի վա րիչ), Ռա ֆիկ Տո նո յա նը (կի-
րա ռա կան մա թե մա տի կայի և ին ֆոր մա տի կայի ֆա կուլ տե տի դե կան), 
Ֆրիկ Մե լիք-Ա դա մյա նը (դո ցենտ) և ես` Նո րիկ Գալս տյանս (հանձ-
նա ժո ղո վի նա խա գահ): Հանձ նա ժո ղո վը հիմ նա կա նում զբաղ վում էր 
մար տա կան ջո կատ նե րին օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու կազ մա կեր պա-
կան հար ցե րով` սկ սած հա գուս տից, վեր ջաց րած զենք-զի նամ թեր քով: 
Մար տա կեր տի ազա տագ րա կան բա նա կի (գլ խա վոր հրա մա նա տար` 
Լ. Ազ գալ դյան) սպա սարկ ման հար ցե րը իր վրա էր վերց րել հա մալ-
սա րա նի կո լեկ տի վը: Չկար մեկ այլ կազ մա կեր պու թյուն Հա յաս տա-
նում, ո րը կա րող էր հա մալ սա րա նի հետ մր ցել այդ հար ցում: Հա մալ-
սա րա նա կան նե րը շատ լուրջ ներդ րում ու նեն Ար ցա խյան պա տե րազ-
մում տա րած հաղ թա նա կում: Մենք օգ նու թյուն ե նք ու ղար կել Ար ցախ, 
Հա յաս տա նի շր ջան ներ: Պաշտ պա նու թյան կո մի տե ին օգ նել ե նք 
զի նամ թեր քի բա վա կա նին մեծ պա շա րով: Օգ նու թյան չա փի մա սին 
պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար բա վա կան է նշել, որ հա մալ սա րա-
նը հայ թայ թել է 1200 ձեռք զին վո րա կան հա գուստ, ո րի մեջ մտ նում 
է ին բաճ կոն, տա բատ, զին վո րա կան կո շիկ ներ և գլ խարկ: Ի սկ այ նու-
հետև հա մալ սա րա նում կազ մա կեր պե ցինք և Մի սակ Մար տի րո սյա նի 
ջան քե րով կա րե ցինք մոտ 8000 ան ձր ևա նոց: Ար ցախ ե նք ու ղար կել 
նաև քնա պար կեր, վրան ներ: Այդ հար ցում հա մալ սա րա նին շատ է օգ-
նել «Անդր նավթ գազ շին» տրես տը, ո րի ղե կա վարն էր Սե նիկ Վազ գե-
նի Գևոր գյա նը: Նա բազ մա թիվ ան գամ օգ նել է սնն դով, հա գուս տով, 
վրան նե րով, քնա պար կե րով, և այդ ա մե նը «Կա մազ» մե քե նա նե րով 
տե ղա փոխ վում էր Ար ցախ: Մենք շատ ե նք օգ նել Գե տա շե նին: Գե-
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տա շե նը ստա ցել է օգ նու թյուն ը ստ պա հան ջի:
 Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան կազ մում ստեղծ վեց «Ան կա-

խու թյան բա նակ» ռազ մա կան մի ա վո րու մը, ո րի հրա մա նա տարն էր 
հա մալ սա րա նա կան Լե ո նիդ Ազ գալ դյա նը: 1990 թ. աշ նա նը Գե րա-
գույն խորհր դի նիս տում դր վեց հետ ևյալ հար ցը` ար գե լել կու սակ ցու-
թյուն նե րին զին ված ջո կատ ներ պա հել: Եվ հան րա պե տա կան կու-
սակ ցու թյան նա խա գահ Ա շոտ Նա վա սար դյա նը Գե րա գույն խորհր դի 
նիս տում հրա ժար վեց զին ված ջո կատ պա հե լուց և հայ տա րա րեց ջո-
կա տի լու ծա րու մը: Այդ ժա մա նակ վա նից ջո կա տի ղե կա վա րու թյու նը 
իր վրա վերց րեց Ե ՊՀ կո լեկ տի վը: 

Ա զա տագ րա կան բա նա կը սկզ բում գտն վում էր Վար դե նի սում, Շա-
հու մյա նում, հե տո ան ցավ Մար տա կերտ: Մար տա կեր տի տա րած քը 
Ար ցա խի 40 տո կոսն է կազ մում, ե րեք կող մից շր ջա պատ ված էր թուր-
քե րով: Եվ քա նի Լե ո նիդ Ազ գալ դյանն էր ղե կա վա րում այդ տա րած քի 
պաշտ պա նու թյու նը, թշ նա մու նույ նիսկ մի տանկ չի հա տել Մար տա-
կեր տի սահ ման նե րը: 

 Ակ տիվ է ին նաև քի մի ա կան ֆա կուլ տե տի դա սա խոս նե րը, օ րի նակ` 
դո ցենտ Հել բիկ Հա կո բյա նը և Կա րա պետ Դավ թյա նը մի ա սին քի մի-
ա կան ֆա կուլ տե տում Հա յաս տա նում ա ռա ջի նը սին թե զե ցին հրթի-
ռային վա ռե լա նյութ: Հե տո Կա րա պետ Դավ թյա նը ու զում էր գերհ զոր 
ռումբ ստեղ ծել, չկա րո ղա ցանք գտ նել բեն զին, ո րին խառնված չլի նե-
ին ծանր նյու թեր: Պարզ վում է, որ բեն զի նին ար ճիճ են խառ նում, որ-
պես զի չպո լի մե րաց վի: 

Այդ տա րի նե րին հա մալ սա րա նի ու սա նո ղու թյու նը նույն պես շատ 
ակ տիվ էր` նվիր ված հայ րե նի քի ա զա տագր ման գա ղա փա րին:
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ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆԱԼԲԵՐՏ45

ԵՊՀպինդմարմնիֆիզիկայիամբիոնիպրոֆեսոր

 

Ես, ի րոք, այդ ժա մա նակ նե րի ա կա նա տեսն եմ: Կա րող եմ ա սել, 
որ հա մալ սա րա նը նա խա պատ րաստ ված էր այդ դեպ քե րին: Ազ գային 
հար ցե րի տե սան կյու նից հա մալ սա րա նը տար բեր վել է մյուս բու հե րից, 
քա նի որ այս տեղ կենտ րո նա ցած են ե ղել մտա վո րա կան ներ, ով քեր 
հիմ նա կա նում ու նե ցել են ազ գային մտա ծե լա կերպ: Հա մալ սա րա նում 
դեռևս 1980-ա կան թվա կան նե րից գոր ծել է հայ մշա կույ թի ա կումբ, 
ո րի շատ ան դամ ներ հե տա գա յում դար ձան Ար ցա խյան շարժ ման 
ա կա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ (Լ ևոն Տեր-Պետ րո սյան, Վազ գեն 
Մա նու կյան, Բաբ կեն Ա րարք ցյան, Դա վիթ Վար դա նյան և ու րիշ ներ), 
ո ւս տի պա տա հա կան չէ, որ հա մալ սա րա նա կան նե րը միշտ մի քայլ 
ա ռաջ են ե ղել, քան մյուս բու հե րի ու սա նող նե րը և աշ խա տա կից նե րը: 
Ի հար կե, հնա րա վոր է, որ այս հար ցում ես փոքր-ի նչ սուբյեկ տիվ եմ: 
Աս վա ծը հիմ նա վո րե լու հա մար նշեմ, որ, օ րի նակ, Բժշ կա կան ի նս տի-
տու տը շարժ ման սկզբ նա կան փու լում ա վե լի քիչ ակ տիվ էր: Օ պե րայի 
հրա պա րա կում ա ռա ջին մի տին գի օ րը պատ մում է ին, որ Բժշ կա կան 
ի նստի տու տի ղե կա վա րու թյու նը փա կել է դռ նե րը, որ ու սա նող նե րը 
չգնան մի տին գի: 

Շատ լավ եմ հի շում 1988 թ. փետր վա րի 20-ը: Լուր տա րած վեց, որ 
Օ պե րայի բա կում հա վաք է կազ մա կերպ վել «կա նաչ նե րի», ա տո մա-
կա յա նի, կաու չու կի գոր ծա րա նի վե րա բե րյալ, բա ցի դրան ցից, Ղա-
րա բա ղի հարցն էլ էր քն նարկ վե լու: Հի շում եմ այդ օ րը կու սակ ցա կան 
և կո մե րի տա կան կո մի տե նե րի աշ խա տող նե րի վար քը. շատ զար մա-
ցած է ին և շփոթ ված: Վազվ զում է ին մի ջանցք նե րով` ու սա նող նե րին 
հայտ նե լով, որ ժա մը եր կու սին Ե ՊՀ մեծ դահ լի ճում ցու ցադր վե լու է 
«Окно в спальню» գե ղար վես տա կան կի նոն կա րը (այդ նույն ժա մին 
մի տինգն էր նշա նակ ված): Նրանց կար ծի քով, այդ կի նոն կա րը պետք 
է ու սա նող նե րին հե տաքրք րեր և հետ պա հեր մի տին գից: Սա կայն ու-
սա նող նե րը մեծ խմ բե րով դուրս է ին գա լիս հա մալ սա րա նից և գնում 
Օ պե րայի հրա պա րակ: 

Մեր ու սա նող նե րը հենց սկզ բից էլ մաս նակ ցել են նս տա ցույ ցե րին, 
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ո րոնք տա րե րայ նո րեն կազ մա կերպ վել է ին Օ պե րայի բա կում. այն-
տեղ կային նաև ու սա նող ներ ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տից: Շու-
տով բո լո րիս հա մար սո վո րու թյուն դար ձավ գոր ծի գնա լիս կամ գա լիս 
ան պայ ման օ պե րայի հրա պա րա կով ան ցնել և նո րու թյուն ներ ի մա-
նալ: 

Հի շում եմ, որ ԼՂՀՄ մար զային խորհր դի ո րո շու մից հե տո սկս վել 
էր հայ կա կան ավ տո բուս նե րի ջար դու խուր դը: Այդ ավ տո բուս նե րը 
միշտ գա լիս է ին օ պե րայի բակ. քա րե րով խփ ված-ջարդ ված «Ի կա-
րուս»-ներ է ին: 

Ան մո ռա նա լի է Խորհր դային Մի ու թյան իշ խա նու թյուն նե րի՝ այն 
ժա մա նակ վա վար քը. ի նչ պես է ին վե րա բեր վում Հա յաս տա նում տե-
ղի ու նե ցող դեպ քե րին, Մ. Գոր բա չո վի հայ տա րա րու թյուն նե րը «խու-
լի գան նե րի», «հայ է քստ րե միստ նե րի մա սին»: Մի բան է ինք տես նում 
մեր աչ քով, նույն օ րը Մոսկ վայից հե ռուս տա տե սու թյամբ լրիվ այլ բան 
է ինք լսում և տես նում: Ռու սա կան թեր թե րը գրում է ին, խոր հուրդ ներ 
տա լիս «մեծ եղ բոր» կող մից: 

Մեծ էր ու սա նող նե րի ոգ ևո րու թյու նը, բայց դա սա խոս ներն էլ պա-
կաս ոգ ևոր ված չէ ին: Հա մալ սա րա նի ֆա կուլ տետ նե րում ա նընդ հատ 
նիս տեր է ին տե ղի ու նե նում, ա նընդ հատ ո րո շում ներ է ին կա յաց վում, 
ո րոնք ու ղարկ վում է ին ա մե նա տար բեր հաս ցե նե րով, հիմ նա կա նում` 
կենտ րո նա կան թեր թե րին: Դա սա խոս նե րը եր բեք չեն ար գե լել ու սա-
նող նե րին գնալ ցույ ցե րի: Սա կայն, ե թե նույ նիսկ ար գե լե ին, ու սա նող-
նե րը, միև նույնն է, գնա լու է ին: Դա այն պի սի հարց էր, որ ամ բողջ ազ-
գին էր վե րա բե րում, և տար բե րու թյուն չկար ու սա նո ղի և դա սա խո սի 
միջև: 

Ե թե չեմ սխալ վում, 1988 թ. նոյեմ բե րի 24-ին խորհր դային իշ խա-
նու թյուն նե րը զորք մտց րին Եր ևան, հայ տա րար վեց հա տուկ դրու-
թյուն, և իշ խա նու թյան փաս տա ցի տե րը դար ձավ զին վո րա կա նու թյու-
նը: Եր ևա նի զին վո րա կան պա րետ նշա նակ վեց գե նե րալ Մա կա շո վը46:

 Բո լոր մի տինգ ներն ու հա վաք ներն ար գել վե ցին: Դեկ տեմ բե րին 
ձեր բա կալ վեց «Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ան դամ նե րի մեծ մա սը, մյուս-
նե րը ձեր բա կալ վե ցին 1989 թ. հուն վա րի սկզբ նե րին: Օբյեկ տիվ տե-
ղե կատ վու թյուն ստա նա լը չա փա զանց դժ վա րա ցավ: Այս պայ ման նե-
րում հա մալ սա րա նը փաս տո րեն դար ձավ շարժ ման ո գին պահ պա նող 
կենտ րոն նե րից մե կը: Այդ օ րե րին մար դիկ գա լիս է ին հա մալ սա րան` 
տե ղե կա նա լու Ար ցա խում կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին: 
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Նրանք հա վա տում է ին հա մալ սա րա նին: Կցան կա նայի հա տուկ նշել 
հա մալ սա րա նի կուս կո մի տե ի ա ռա ջին քար տու ղար Յու րի Մկր տու-
մյա նի մեծ աշ խա տանքն այդ ծանր շր ջա նում, ո ւմ հա ջող վեց զին վո-
րա կան դրու թյան պայ ման նե րում պահ պա նել հա մալ սա րա նի հա րա-
բե րա կան ա զա տու թյու նը: 

Իմ կար ծի քով, հա մալ սա րա նի մտա վո րա կա նու թյու նը ի րոք զգա-
լի դեր կա տա րեց և՛ ժո ղովր դի լու սա վոր ման, և՛ պրակ տիկ գոր ծում: 
Հի շում եմ, որ հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ վել էր 15 հո գա նոց խոր-
հուրդ, ո րն զբաղ վում էր ա մեն տե սա կի հար ցե րով` սկ սած դրա մա հա-
վա քից և վեր ջաց րած զենք հայ թայ թե լով: Ղե կա վարն էր պրո ֆե սոր Գ. 
Փա նո սյա նը` կեն սա բա նու թյան ֆա կուլ տե տից, ան դամ ներն է ին` Գ. 
Մե լի քյա նը, Ն. Գալս տյա նը, Ֆրիկ Մե լիք-Ա դա մյա նը, Ռ. Տո նո յա նը, 
Վ. Պետ րո սյա նը (Ե ՊՀ գլ խա վոր հաշ վա պահ), Յու. Մկր տու մյա նը և 
է լի ու րիշ ներ: Մի ան գամ Գ. Փա նո սյա նը ո րո շա կի գու մար տվեց, որ 
մի քա նի հո գով գնանք ի նք նա ձիգ գնե լու: Ը նդ ո րում, ի նք նա ձիգ վա-
ճա ռող ներն էլ կո մե րիտ մի ու թյան կենտ րո նա կան կո մի տե ից է ին: Մեզ 
ա սա ցին, որ ի նչ-որ մե կի հետ պայ մա նա վոր վել են, ո րն ի նք նա ձիգ 
պետք է բե րեր 40 թե 50 հա զար ռուբ լով: Պարզ վեց, որ խա բել են: 

Ֆա կուլ տետ նե րում բո լորն ի նչ-որ բան ա նում է ին: Օ րի նակ` մեր 
ֆա կուլ տե տում՝ տար բեր սե նյակ նե րում, հրա ցան նե րի հա մար կո տո-
րակ է ին պատ րաս տում, քա նի որ այն ժա մա նակ հիմ նա կան զեն քը 
որ սոր դա կան հրա ցանն էր: Կա պա րե գն դակ ներ է ինք ձու լում Ար ցա-
խի հա մար: Հատ կա պես ու զում եմ հի շա տա կել ը նդ հա նուր ֆի զի կայի 
ամ բի ո նի աշ խա տա կից, հան գու ցյալ Մի սակ Մար տի րո սյա նին և մեր 
ամ բի ո նի աշ խա տա կից, վա ղա մե ռիկ Ար մանդ Ռոս տո մյա նին, ով քեր 
ֆա կուլ տե տի աշ խա տա կից նե րի հետ պատ րաս տել է ին հա տուկ կա-
ղա պար ներ և մի ա ժա մա նակ շատ գն դակ ներ է ին ձու լում, ո րոնք այ-
նու հետև տոպ րակ նե րով, հա տուկ մարդ կանց մի ջո ցով ու ղարկ վում 
է ին Ար ցախ: Յու. Մկր տու մյա նի ջան քե րով Ե ղեգ նա ձո րից թիկ նոց ներ 
(յափն ջի ներ) բեր վե ցին: Մեր ամ բի ո նում պատ րաս տած կա ղա պար-
նե րով դրան ցից որ սոր դա կան հրա ցան նե րի հա մար խից (пыж) է ինք 
կտ րում: Հա գուստ էլ է ինք հա վա քում և ու ղար կում Ար ցախ: Օգ նու թյան 
հիմ նա կան հոս քը սկս վեց ե րկ րա շար ժից հե տո` հա գուստ, սնունդ և 
այլն: Այդ ժա մա նակ հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյան ձեռ քե րը մի քիչ 
«կապ ված» է ին, և չէր կա րող ա մեն ին չով մեզ օգ նել, բայց չէր էլ խան-
գա րում: Որ քան ի նձ հայտ նի է, քի մի ա կան ֆա կուլ տե տում էլ վա ռո դի 
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ար տադ րու թյան հետ կապ ված գոր ծեր է ին ար վում: 
Շարժ ման ա ռա ջին օ րե րին և շա բաթ նե րին մտա ծում է ինք, որ մի 

քա նի ա միս հե տո, մի քա նի տա րի ան ց Ար ցա խի հար ցը վերջ նա կա-
նա պես և ար դա րա ցի ո րեն լուծ ված կլի նի: Ե ղան դժ վա րա գույն տա-
րի ներ, հա զա րա վոր զո հեր և փայ լուն հաղ թա նակ ներ: Ստեղծ վեց Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը` մեր ե րա զանք նե րի մարմ նա ցու մը: 
Սա կայն շարժ ման սկզ բից տա րներ են ան ցել դեռևս Ար ցա խի հար ցը 
շա րու նա կում է մնալ մեծ տե րու թյուն նե րի աշ խար հա քա ղա քա կան 
խա ղե րի ա ռար կա:
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ՂԱՐԻԲՅԱՆԳՐԻՇԱ47

ԵՊՀտնտեսագիտությանևմիջազգայինտնտեսական
հարաբերություններիամբիոնիպրոֆեսոր

 Հայ կա կան հար ցը, այդ թվում և Ար ցա խի ա զա տագր ման խն դի րը 
միշտ էլ ան բա ժան են ե ղել Եր ևա նի հա մալ սա րա նի կեն սա գոր ծու նե-
ու թյու նից, նրա մտա վոր ու հոգ ևոր աշ խար հից: Հի շում եմ՝ 1953 թ. վեր-
ջե րին (Ս տա լի նի մա հից հե տո) Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի՝ 
շուրջ չորս ժամ տևած կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր 
ժո ղո վում ի նչ զայ րու թի ու պայ քա րի ո գի պոռթ կաց դահ լի ճում հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան և Ար ցա խը Ա դր բե ջա նին բռնակցելու դեմ: Ե լույթ 
ու նե ցան ա կա դե մի կոս ներ Ա. Շա հի նյա նը, Էդ. Ա ղա յա նը, դո ցենտ ներ 
Հ. Ա դա մյա նը, Ռ. Հով հան նի սյա նը, Գ. Բա բա ջա նյա նը և շատ ու րիշ-
ներ: Հայ կա կան հար ցի և մաս նա վո րա պես Ար ցա խի բռ նա զավթ ման 
ու ա զա տագր ման այդ պի սի քն նար կում և դիր քո րո շում Հա յաս տա նում 
ա ռա ջին ան գամ էին կա տար վում, և այն էլ՝ Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նում: Դա Հայ դա տի և Ար ցա խի ա զա տագր ման պայ քա րի 
ձևա վոր ման սկիզբ կա րե լի էր հա մա րել: Ա մե նու րեք իշ խում էր ցե-
ղասպա նու թյան դա տա պարտ ման և Ար ցա խի ա զա տագր ման մթ նո-
լոր տը ձևա վո րող հո գե բա նու թյու նը:

 Ցե ղաս պա նու թյունը դա տա պարտելու և Ար ցա խը ա զա տագրելու 
շարժ ման հա ջորդ փու լը 1965 թ. հայոց ե ղեռ նի 50-ա մյա կը հա մա-
պե տա կան մա կար դա կով նշե լու ա րա րո ղու թյուն ներն է ին: Եր ևա-
նի պե տա կան հա մալ սա րա նում ա ռա ջին ան գամ գի տա կան լուրջ, 
բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյուն ներ կա տար վե ցին ցե ղաս պա նու-
թյան շուրջ: Մի քա նի ա միս շա րու նակ տեղ է ին ու նե նում գի տա կան 
նստաշր ջան ներ, որ տեղ քն նարկ վում է ին և հիմ նա վոր վում ցե ղաս պա-
նու թյան պե տա կա նո րեն կազ մա կերպ ված լի նե լը, դրս ևոր ման ձևե րը: 
Ցե ղաս պա նու թյան 50-ա մյա տա րե լի ցը հա մալ սա րա նից դուրս ե կավ և 
ան գամ Հա յաս տա նի ԿԿ-ի և կա ռա վա րու թյան ու շադ րու թյանն ար ժա-
նա ցավ: Մաս նա վո րա պես դրա նում մեծ դեր խա ղաց ՀԿԿ Կենտ կո մի 
ա ռա ջին քար տու ղար Յա կով Զարո բյա նը, ո րի ջան քե րով կա ռուց վեց 
Ծի ծեռ նա կա բեր դի՝ ցե ղաս պա նու թյու նը դա տա պար տող խորհր դա-
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նիշ-հու շա հա մա լի րը: Ը նդ ո րում, ցե ղաս պա նու թյու նը դա տա պար տող 
քն նար կում ներն ըն թա նում է ին Ար ցա խի ա զա տագր ման պա հան ջա-
տի րու թյամբ: Ե ՊՀ-ից շարժ ման ա մե նաակ տիվ ա ռա ջա մար տի կը լու-
սա հո գի Լևոն Հրա չյայի Ներ սի սյանն էր:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դա տա պար տու մը և մի ջազ գային ճա-
նա չումն ու Ար ցա խի ա զա տագ րու մը միշտ էլ գտն վել են Եր ևա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Այս պես, մինչև 
1988 թ. Ղա րա բա ղյան շարժ ման ակ տիվ պայ քա րի փու լը՝ դեռևս 1985 
թ. ապ րի լի 24-ին, «Правда» թեր թում լույս տե սավ Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, ա կա դե մի կոս Սեր գեյ Համ բար ձու մյա-
նի « Մարդ կու թյան կող մից դա տա պարտ ված» հոդ վա ծը՝ Մեծ ե ղեռ-
նի 70-ա մյա կին նվիր ված, ո րը մեծ ար ձա գանք գտավ: 1985 թ. ապ-
րի լի 26-ին թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը բո ղո քի նո տա ու ղար կեց 
խորհրդային կա ռա վա րու թյա նը սույն հոդ վա ծը «Правда» թեր թում 
տպագ րե լու հա մար: 

Ար ցա խյան շար ժու մը նոր թափ ստա ցավ ԼՂԻՄ մարզ կո մի՝ 1988 
թ. փետր վա րի 20-ի պատ մա կան ո րո շու մով, ո րը պա հան ջում էր Ար-
ցա խը դուրս բե րել Ա դր բե ջա նի կազ մից և մի աց նել մայր հայ րե նի քին՝ 
Հա յաս տա նին: Այդ պատ մա կան ո րո շու մը Ար ցա խում, Հա յաս տա նում 
և մաս նա վո րա պես Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում մեծ ոգ ևո-
րու թյան և բուռն քն նար կում նե րի ա լիք բե րեց: Հա յաս տա նում շար ժու-
մը դար ձավ ը նդ հան րա կան և ան կա սե լի: Ան շուշտ, դրան նպաս տում 
է ին 1980 թ. վեր ջե րից սկս ված գոր բա չո վյան վե րա կա ռու ցում նե րը: 

Ար ցա խյան շարժ ման կենտ րո նը հա մալ սա րանն էր ոչ մի այն այն 
ա ռու մով, որ «Ղա րա բա ղ» կո մի տե ի ան դամ նե րը հիմ նա կա նում հա-
մալ սա րա նի շր ջա նա վարտ ներն է ին, այլև այն պատ ճա ռով, որ հան-
րա պե տու թյունն ու շիու շով հետ ևում էր Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի վար քագ ծին: Ի տար բե րու թյուն նա խորդ շր ջան նե րի, որ տեղ 
շար ժու մը դրս ևոր վում էր հա մալ սա րա նի այս կամ այն օ ղա կում, այս 
անգամ այն ծա վալ վում էր ո ղջ հա մալ սա րա նում, նրա բո լոր ստո րա-
բա ժա նում նե րում՝ ռեկ տո րա տում, կու սակ ցա կան կո մի տե ում, դե կա-
նատ նե րում, ամ բի ոն նե րում և ու սա նո ղա կան լսա րան նե րում:

 Շու տով Ար ցա խյան գո յա մար տը փո խադր վեց Հա յաս տա նի և 
Ա դր բե ջա նի սահ մա նա մերձ շր ջան նե րի ը նդ հա րում նե րի և ո ւղ ղա կի 
պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի փու լը: Հա մալ սա րանն ամ բող-
ջու թյամբ սա տար կանգ նեց այդ պայ քա րին: 1989 թ. կե սե րին ռեկ տո րի 
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հրա մա նով՝ հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ վեց հա տուկ խոր հուրդ, որ-
տեղ ը նդ գրկ ված է ին ռեկ տոր Սեր գեյ Համ բար ձու մյա նը (նա խա գահ), 
պրոֆ. Լ. Խուր շու դյա նը (հայոց պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ), Յու. 
Մկր տու մյա նը՝ Ե ՊՀ կուս կո մի տե ի քար տու ղա րը, և ու րիշ նե րը: Հանձ-
նա ժո ղո վը զբաղ ված էր մար տա կան ջո կատ նե րին ա մեն ին չով (մինչ 
անգամ զի նամ թերք) օգ նու թյուն ա պա հո վե լու հար ցե րով: Մար տա-
կեր տի ա զա տագ րա կան բա նա կի (գլ խա վոր հրա մա նա տար՝ Լ. Ազ-
գալ դյան) սպա սարկ ման բո լոր հար ցե րը հիմ նա կա նում ի րա կա նաց-
նում էր հա մալ սա րա նը: Հա մալ սա րանն աշ խա տանք ներ էր տա նում 
տե ղում ար տադ րե լու զենք ու զի նամ թերք: Քի մի ա կան ֆա կուլ տե տի 
դա սա խոս ներ Հ. Հա կո բյա նը և Կ. Դավ թյա նը սին թե զե ցին հր թի ռային 
վա ռե լա նյութ: Ա ռա ջին «Ա լա զան» հր թի ռը փոր ձարկ վեց Սյու նի քի Սի-
սի ա նի՝ իմ Ծղուկ գյու ղին կից ձո րում Ֆ. Մե լիք-Ա դա մյա նի, Ն. Գալս-
տյա նի, մի քա նի մաս նա կից նե րի և իմ ներկայությամբ: Փոր ձար կումն 
ան ցավ հա ջող: Ը նդ հան րա պես Լ. Ազ գալ դյա նի զո րա ջոկատ ին բո լոր 
տե սա կի օգ նու թյունն ա պա հո վե լու գոր ծում ան գնա հա տե լի ներդ րում 
ու նե ցան պրոֆ. Գ. Մե լի քյա նը, դո ցենտ ներ Ֆրիկ Մե լիք-Ա դա մյա նը և 
Նո րիկ Գալս տյա նը, ի նչ պես նաև մա սամբ՝ իմ որ դին՝ Ա լեք սանդր Ղա-
րի բյա նը: 

Ար ցա խի ա զա տագր ման հե րո սա մար տը չի կա յա ցել ու ծա վալ վել 
մի այն ա զա տա մար տի դաշ տում: Այն ա մե նու րեք էր: Ա վե լին՝ 1980-
ական թվա կան նե րի վեր ջե րին « Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյուն-
նե րի» պրոբ լե մի քն նար կում նե րը և լու ծում նե րը տե ղա փոխ վե ցին 
Մոսկ վա, ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նս տաշր ջան: Այն տեղ պրոբ լե մը 
դրա կան լուծ ելու գոր ծում մեծ աշխատանքներ ծա վա լե ցին ա կա դե մի-
կոս ներ, ՀԳԱԱ նա խա գահ Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նը, Ե ՊՀ ռեկ տոր 
Սեր գեյ Համ բար ձու մյա նը, Հա յաս տա նի գրող նե րի մի ու թյան նա խա-
գահ Վ. Պետ րո սյա նը, Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ամ բի ո նի վա րիչ պրոֆ. Լ. 
Հա րու թյու նյա նը, Սո ցի ա լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս, գրող Ս. 
Խան զա դյա նը և ու րիշ նե ր:

 Դա ի րոք դա ժան գո տե մարտ էր, ո րի կի զա կե տը դար ձավ ղա րա-
բա ղյան հիմ նախնդ րին նվիր ված ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա-
գա հու թյան և ԽՄԿԿ քաղ բյու րոյի հա մա տեղ պատ մա կան նիս տում 
ԽՄԿԿ քաղ բյու րոյի նա խա գահ Մ. Գոր բա չո վի և Ե ՊՀ ռեկ տոր Ս. 
Համ բար ձու մյա նի առ ճա կա տու մը: Աշ խար հի ա ռա ջա դեմ մարդ կու-
թյունն իր գո հու նա կու թյու նը և հա մե րաշ խու թյու նը հայտ նեց Հա յաս-
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տա նի ան վա նի հայ րե նա սեր մտա վո րա կան նե րին, մաս նա վո րա պես՝ 
Ե ՊՀ ռեկ տոր Ս. Համ բար ձու մյա նի ար ժա նա պա տիվ և հե րո սա կան 
պահ ված քին: Այդ պես Ռու սաս տա նի խիղ ճը հան դի սա ցող ա կա դե-
մի կոս Ա. Դ. Սա խա րո վը, ան դրա դառ նա լով հու լի սին տե ղի ու նե ցած 
այդ նիս տին, գրեց. « Գոր բա չո վի դիր քո րո շու մը բա ցա հայ տո րեն կան-
խա կալ էր, պարզ էր, որ ո րո շու մը նրա կող մից (հենց նրա) ար դեն ըն-
դուն ված էր և կրում էր բա ցա հայ տո րեն ա դր բե ջա նա մետ բնույթ: Նա 
նիս տը վա րում էր բռ նա կա լո րեն, հա կա ժո ղովր դա կան ե ղա նա կով՝ 
քա մահ րան քով, հա ճախ ո ւղ ղա կի ան հար գա լից վե րա բեր մուն քով նա-
խա գա հու թյան մյուս ան դամ նե րի, հատ կա պես հայե րի կար ծիք նե րին: 
Նա խա գա հու թյան ան դամ նե րից մե կին՝ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի ռեկ տոր Սեր գեյ Համ բար ձու մյա նին, նա ը նդ հա տեց և հարց-
րեց. «Ո՞վ է Ձեզ ի րա վունք տվել խո սել ժո ղովր դի ա նու նից»: Համ բար-
ձու մյա նը գու նատ վեց, բայց ար ժա նա պատ վու թյամբ պա տաս խա նեց՝ 
իմ ը նտ րող նե րը, և շա րու նա կեց ե լույ թը: 
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ԵՊՀիրանագիտությանամբիոնիպրոֆեսոր

 

Ար ցա խյան շարժ ման սկզ բից հա մալ սա րա նը ե ռում էր: Ես սի րա-
հար ված եմ ար ցա խա հա յու թյա նը. ե րբ տե սա նրա վե րա բեր մուն քը 
հո ղի ու մար դու նկատ մամբ, հի րա վի, ան կեղ ծո րեն սի րա հար վե ցի: 
Կար ծում եմ` դա նրա նից է, որ Ար ցա խի մե լիք նե րը պե տա կա նու թյան 
կրող ներ է ին, և պե տա կա նու թյան նշույլ ներ կային այդ հո ղում: Բո լոր 
դեպ քե րում շատ ա վան դա պահ, ա վան դա պաշտ, հայ րե նի քը սի րող, 
նվի րա կան մար դիկ են ար ցա խա հայե րը: Ա պա ցույց, ե րբ շար ժու մը 
գա ղա փա րա կան պայ քա րից վե րա ճեց պա տե րազ մի, ո րի հրահ րողն 
էլ, ան շուշտ, Ա դր բե ջանն էր, ար ցախ ցի նե րը ոտ քի կանգ նե ցին և չլ քե-
ցին ի րենց հո ղը. սա շատ կար ևոր է: Ի նչ ևէ, այդ ժա մա նակ` 1988 թ., 
հա մալ սա րա նում ե ռու զեռ էր: Եվ մեր ֆա կուլ տե տը ա ռա ջա տար էր: 
Ես հի շում եմ. 1988 թ. մայիսն էր, թվում էր` ար դեն շար ժու մը դե պի 
վայ րէջք է գնում: Ժան նա Գալս տյա նը49 Ղա րա բա ղից ե կավ, ե լույթ ու-
նե  ցավ Չա րեն ցի ան վան դահ լի ճում: Հենց այդ տե ղից մենք գնա ցինք 
նս տա ցույ ցի` Օ պե րայի բակ, և նս տե ցինք աս տի ճան նե րի վրա: Նա-
խա րար նե րի խորհր դի նա խա գա հը Ֆա դեյ Սարգ սյանն էր, տե ղա-
կա լը` Վլա դի միր Մով սի սյա նը: Ֆ. Սարգ սյա նի հանձ նա րա րու թյամբ 
Վ. Մով սի սյա նը ըն դու նեց մեզ: Մենք այդ ժա մա նակ պա հանջ է ինք 
դնում, որ հե ռուս տա տե սու թյու նը և նաև մյուս լրատ վա մի ջոց նե րը խո-
սեն Ար ցա խի մա սին, ճշ մա րիտ տե ղե կու թյուն ներ տան: Բայց Ար ցա-
խի մա սին չէ ին ու զում խո սել: Այ նու հետև վե րա դար ձանք, նս տա ցույ-
ցը շա րու նակ վեց մինչև լույս, ա ռա վո տյան բա նա սեր նե րին մի ա ցան 
նաև հա մալ սա րա նի ֆի զի կոս ներն ու մա թե մա տի կոս նե րը, ո րոնք շատ 
ակ տիվ է ին: Եվ, իմ կար ծի քով, սկս վեց շարժ ման ե րկ րորդ փու լը, ո րն 
ար դեն վե րելք էր: Ես ո րոշ օգ նու թյուն է ի տա նում նս տա ցույ ցի մաս նա-
կից նե րին` հաց, պա նիր, եր շիկ և այլն: Ա սում են, թե այն ժա մա նակ ի նձ 
շատ են նկա րել Պե տանվ տան գու թյան կո մի տե ից: Բո լո րը գի տեին, 
որ ես կո մու նիստ եմ, ես Ի րա նից եմ կո մու նիստ ե կել, կու սակ ցու թյան 
ան դամ եմ ե ղել Ի րա նում, ը նդ հա տակ եմ տե սել, դա տա պարտ վել եմ, 
բայց ի նձ հա մար Հայ րե նի քը ու րիշ հաս կա ցու թյուն էր: Ես այս տեղ 
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ար դեն լրիվ ու րիշ դաս տի ա րա կու թյուն է ի ստա ցել: Այդ ժա մա նակ էլ 
մեր ֆա կուլ տե տի կուս կազ մա կեր պու թյան քար տու ղարն է ի: Կար ծում 
եմ, որ հա մալ սա րա նա կան ներն ի րենց շատ բարձր պա հե ցին այդ ժա-
մա նակ: Հե տո ե կավ ար դեն 1990 թվա կա նը: Ա սեմ նաև, որ մինչ այդ 
մենք 1600 ծառ տա րանք Ար ցախ, «Լազ» մե քե նայով Կի րո վա բա դով 
գնա ցինք դե պի Մաճ կա լա շեն: Խորհր դան շա կան է, որ ա ռա ջին դպ-
րո ցը Մես րոպ Մաշ տո ցը հիմ նադ րել է Ա մա րա սի ձո րա կում: Ես այդ 
ժա մա նակ ը նտր վել է ի «Ա մա րաս» բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու-
թյան վար չու թյան ան դամ, ո րի ան դամ ներն է ին նաև Ար մեն Հով հան-
նի սյա նը, Ռո բերտ Ա միր խա նյա նը և ու րիշ ներ: Եվ այդ տեղ ծա նո-
թա ցել է ի Մաճ կա լա շե նի գյու ղա պետ Ար միկ Մել քու մյա նի հետ, ո րը 
հե տա գա յում դար ձավ շտա բի պետ. մի հրա շա լի ան ձնա վո րու թյուն: 
Գնա ցինք, ծա ռա տունկ կազ մա կեր պե ցինք: Ա ռա ջին հա մալ սա րա նա-
կան նե րը, որ Ղա րա բա ղում ծառ են տն կել, մենք ե նք ե ղել: Նաև հա-
մերգ նե րով հան դես ե կանք: Եվ այդ պես կապ վե ցինք այդ հո ղին: Հե տո 
ա վե լի ծանր ժա մա նակ ներ ե կան: Ես ու նե ի մի գե րա զան ցիկ ու սա նող` 
Սար գիս Գալս տյանը, թուր քա գի տու թյան բաժ նում: Նրան ա ռա ջար-
կե ցի, որ աս պի րան տու րա ըն դուն վի, քա նի որ պա կաս կար ևոր չէ լավ 
լե զու ի մա նա լը, հատ կա պես՝ թուր քե րեն: Չհա մա ձայ նեց և ա սաց, որ 
պի տի գնա ու կռ վի: Եվ գնաց, կռ վեց` ի պա տիվ ի րեն: Զեն քը ձեռ քին 
պաշտ պա նեց այդ հո ղը: Այ սօր ղե կա վա րում է մի կենտ րոն, ո րը օգ-
նում է հղի կա նանց. Նա ջա րյան ներն են ստեղ ծել... դե, ստեղ ծել եմ 
ես, բայց ֆի նան սա վո րել են նրանք: Այդ կենտ րո նի պատ մու թյու նը 
շատ հե տաքրքիր է: Մենք ո ւղ ղա թի ռով գնում է ինք Ղա րա բաղ. այն 
շր ջա փակ ման մեջ էր, հա ղոր դակց վե լու մի ակ ճա նա պարհն ո ւղ ղա-
թիռն էր: Մենք մեզ հետ տա նում է ինք սնունդ և վա ռե լա նյութ: Ես եր կու 
ան գամ նաև ի նք նա թի ռով եմ վա ռե լա նյութ տա րել: Օգ նու թյուն տվե-
ցի մի կնոջ, ա սա ցի` խնդ րում եմ, ստա ցեք, ա սաց, որ ի րենք այդ քան 
էլ օգ նու թյան կա րիք չու նեն, չան հանգս տա նանք. իր ա մուս նու հայ րը 
կռ վում է, ա մու սի նը ֆի դայի է, ի սկ եր կու ե րե խա նե րը, որ իր կող քին 
են, ֆի դայի են դառ նա լու, ի սկ հե տո ա վե լաց րեց. «Մեկն էլ փո րումս 
ու նեմ»: Ա հա թե ո րն է հզոր մար դը՝ հզոր հայ կի նը՝ ազ գը պա հող կի նը: 
Իմ մեջ միտք հղա ցավ, թե ի նչ կա րե լի է ա նել, որ հղի նե րին օգ նենք: Եվ 
այդ կենտ րո նը բա ցե ցինք: Ա վե լի լավ մարդ, ա վե լի ճիշտ մարդ, ո րը 
կղե կա վա րեր այդ կենտ րո նը, քան Սար գի սը, չկար: 

Կար ծում եմ` բուն պա տե րազ մը Գե տա շե նից հե տո սկս վեց:                
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1991 թ. մայի սի կե սերն է ին: Ես ա նընդ հատ կա պի մեջ է ի Ար ցա խի 
հետ: Այդ ժա մա նակ Սերժ Սարգ սյա նը պաշտ պա նու թյան նա խա րար 
էր: Հա ղոր դակ ցու թյան ա ռա ջին մի ջոց նե րը ես եմ բե րել: Այ սօր շատ 
մար դիկ կխո սեն, բայց փաս տաթղ թեր կան: Շատ մար դիկ կա սեն... դե 
հնա րա վոր է մեկ-եր կու... տա սը հատ բե րել են. փա՜ռք ի րենց: Բայց 
մասշ տա բային չա փե րով մենք ե նք բե րել: Դա այն քան ան հրա ժեշտ 
էր, այն քան կար ևոր, որ Մոն թեն ի նձ ա սում էր` մեկ հատ «Ա լեն կո» 
տուր, եր կու հատ տանկ կտամ քեզ: Մոն թեն, որ խե լա գար վում էր ռազ-
մա տեխ նի կայի հա մար... Մոն թեն իմ պաշ տե լի մարդն է: Շարժ ման 
սկզ բին մենք Ար ցա խից բե րում է ինք չոր թութ, մա սուր, ո ւրց, թթի օ ղի 
և ա ճուր դի է ինք հա նում: Մար դիկ մեծ ոգևո րու թյամբ մաս նակ ցում է ին 
ա ճուր դին: Ա սում է ի` Ար ցա խի ձա գուկ նե րի նուրբ մա տիկ նե րով է հա-
վաք ված այս մա սու րը, այս թու թը ի րենք են չո րաց րել: Եվ գնում է ին 
մեծ գու մար նե րով: Եվ այդ ամ բողջ գու մա րը գնում էր, ան շուշտ, շատ 
կար ևոր տեղ, ծախս վում էր շատ սուրբ ու նվի րա կան գոր ծի հա մար: 
Մարդ կանց մեջ մաք րու թյու նը շատ բարձր էր: Դա, ի րոք, հայե րիս 
հա մար շատ սուրբ գործ էր: Հա մալ սա րա նա կան նե րը ի նձ ոգ ևո րում 
է ին: Պա տե րազ մի ըն թաց քում մենք բր դյա թե լեր ու նե ինք, իմ նա խա-
ձեռ նու թյամբ սկ սե ցինք զին վոր նե րի հա մար գոր ծել գուլ պա ներ և գլ-
խարկ ներ... Եվ դա ա նում է ին Ե ՊՀ ու սա նող նե րը: Հա զա րա վոր զույգ 
գուլ պա, նաև գլ խարկ էին գործ վում: Այդ ժա մա նակ կա մա վոր զին վոր-
ներ է ին, բա նակ չկար, ի սկ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րը ա ռա վել ևս 
օգ նու թյան կա րիք ու նե ին, քա նի որ պե տա կան հո գա ծու թյուն դեռևս 
չկար: 

Հա մալ սա րա նում շա տերն է ին այս գոր ծին նվիր ված: Ես լրիվ ու-
րիշ ճա կա տով է ի մաս նակ ցում, բայց բո լո րի հետ է ի: Հե տո սկս վեցին 
ար դեն զեն քի մա տա կա րա րու մը, ար կե րի տե ղա փո խու մը: Ու սա նող-
նե րը կանգ նած է ին մեր մեջ քին, մենք` նրանց, նրանք հան դուր ժում 
է ին նաև մեր կող մից դա սե րի բաց թո ղում նե րը: Նրանք մեզ հաս կա նում 
է ին: Մենք ի րա վունք չու նե ինք նրանց դա սե րի փո խա րեն ու րիշ բան 
ա նել, սա կայն նրանք մեզ հաս կա նում է ին: Ի սկ դա նշա նա կում է, որ 
ի րենք մեր մեջ քին կանգ նած է ին: Մինչև այ սօր էլ այդ պես է: Մի քա-
նի փոք րիկ հայ տա րա րու թյուն էր ար վում, և ու սա նող նե րը հա վաք վում 
է ին: Այ սօր էլ ծա ռա տուն կի գնա լիս այդ պես ե նք ա նում, և ու սա նող նե-
րը հեր թագր վում են, որ պես զի գնան Ար ցախ` ծա ռա տուն կի: 
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1965 թիվ, ապ րի լի 24: Օ պե րայի հրա պա րա կում հա վաք ված ժո-
ղո վուրդ: Դա հիլ ճում նիստ է՝ ի հի շա տակ 1915 թ. հայ ազ գի զանգ-
վա ծային ո չն չաց մա ն և հա յա թա փման Թուր քի այի կող մից: Լու րեր 
հա սան, որ ոչ մի դրա կան ո րո շում չի սպաս վում: Ժո ղովր դի վր դով-
մուն քը մեզ մղեց մի փոքր խմ բով ներ խու ժել օ պե րայի շենք՝ նիս տի 
պա հին դահ լիճ մտ նե լու նպա տա կով: Մեր ո ւղ ղու թյամբ լս վե ցին կրա-
կոց ներ, ի սկ դր սի ժո ղովր դին փոր ձում է ին ցրել ջրի շի թե րի մի ջո ցով: 
Դուրս պր ծա շեն քից և, բա վա կա նին վա խե ցած, փա խա (այդ ժա մա-
նակ Ե ՊՀ-ի 5-րդ կուր սի ու սա նող է ի): Եր կար ժա մա նակ վա խե նում 
է ի տուն գնալ՝ ձեր բա կա լու մից խու սա փե լով: Դա իմ ա ռա ջին փոր ձու-
թյունն է ր՝ կապ ված ա զա տագ րա կան գա ղա փա րա խո սու թյան զար-
գաց ման հետ: 

Ան ցան տա րի ներ: Սկս վեց Ղա րա բա ղյան շար ժու մը: 1992 թ. մի օր 
պա տա հա բար հան դի պե ցի հա մա դա սա րան ցի և հա մա կուր սե ցի, ֆի-
զի կայի ի նս տի տու տի գիտաշ խա տող մտե րիմ ըն կե րոջս՝ Ա լեք սանդր 
Թա մա նյա նին (Շու րիկ)՝ մեծն ճար տա րա պետ Ա լեք սանդր Թա մա-
նյա նի թո ռա նը: Նա մտա հոգ ված էր շարժ մանն ա վե լի ան մի ջա կան 
մաս նակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու խնդ րով և ա ռա ջար կեց մաս նակ ցել 
ու սում նա կան ռազ մա կան ո րոշ պատ րաս տու թյուն նե րի, օ րի նակ, 
մայ րա քա ղա քային ռազ մա կան գն դում: Այդ օ րե րին հե ռուս տա տե-
սու թյամբ ե լույթ ու նե ցավ այն ժա մա նակ վա պաշտ պա նու թյան նա-
խա րար Վազ գեն Սարգ սյա նը՝ դի մե լով ժո ղովր դին մա հա պարտ նե րի 
500 հո գա նոց կա մա վո րա կան ջոկատ51 հա վա քե լու խնդ րան քով: Ես 
զին վո րագր վե ցի նրանց շար քե րում: Մեր ջո կա տը կոչ վում էր հա տուկ 
նշա նա կու թյան գաղտ նի՝ «X» (ի քս) ջո կատ: Այն կազմ ված էր հիմ-
նա կա նում ֆի զի կոս նե րից՝ Ա լեք սանդր (Շու րիկ) Թա մա նյա նը, Ա րամ 
Կո ծի նյա նը, Գա գիկ Գի նո սյա նը, դի պու կա հար Ռո բերտ Հով հան նի-
սյանն ու իր որ դի Ար մե նը, ի սկ որ պես բժիշկ՝ Հայաստանի կոմ կու սի 
Կենտ կո մի նախկին ա ռա ջին քար տու ղար Ան տոն Քո չի նյա նի որ դի 
Գա գիկ Քո չի նյա նը և ես (« դեդ»-պա պիկ մա կա նու նով)՝ Ե ՊՀ ֆի զի-



292

կայի ֆա կուլ տե տի օպ տի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ, լա զեր նե րի գծով 
մաս նա գետ Վա լե րի Պա խա լովս (Բաղ կա լյանց): Մեզ (ի նձ և Գ. Գի-
նո սյա նին) սո վո րեց րին օ գտ վել հա կա տան կային հր թի ռային զեն քից 
(ֆա գոտ) և նշա նա կե ցին այդ սար քե րի գծով հրա հան գիչ:

 Ղա րա բաղ մեկ նե լու նա խօ րյա կին՝ ո ւշ ե րե կո յան, Ե ռաբլ ուրում՝ 
նա հա տակ ված զին վոր նե րի գե րեզ ման նե րի մոտ, Վազ գեն Սարգսյա-
նի ղե կա վա րու թյամբ մենք (մոտ 400 հո գի) ե րդ վե ցինք շա րու նա կել 
նրանց սկ սած գոր ծը և 1992 թ. օ գոս տո սի 31-ին ե րե կո յան մեկ նե ցինք 
Ղա րա բաղ: Այդ ե րե կո Վ. Սարգ սյա նը տղա նե րին և ներ կաներին 
ոգևո րե լու նպա տա կով հայտարարեց, որ մենք ու նե ինք գաղտ նի զենք 
(ո րը մեր «X» ջո կա տը պետք է փոր ձար կեր այն ռազ մա կան ի րա վի-
ճա կում):

 Գի շե րը հա սանք Վանք գյու ղը (Գան ձա սար ե կե ղե ցու հար ևա նու-
թյամբ): Հա մա րյա չհանգս տա ցած մոտ 80 հո գա նոց մի մեծ խումբ 
հա ջորդ ե րե կո մեկ նեց Չլդ րան գյու ղը, որ տեղ վի ճա կը շատ ծանր էր: 
Մար տա կեր տը թշ նա մին ար դեն գրա վել էր և, Չլդ րա նը գրա վե լով, հեշ-
տու թյամբ կմտ ներ Վանք և Ստե փա նա կերտ: 

Երբ ի նձ հարց նում են, թե վախ կա՞ր այդ օ րե րին, պա տաս խա նում 
եմ.

- Այո՛, ա ռա ջին օ րը վա խը կար. մի՞ թե կմեռ նեմ հենց ա ռա ջին օ րը, 
և վեր ջին օ րը, ե րբ մենք գի տե ինք, որ վա ղը վե րա դառ նում ե նք. մի՞ թե 
կմեռ նեմ հենց վեր ջին օ րը: Ի սկ ըն թաց քում վախ չկար. դառ նում է սո-
վո րա կան, ի նչ պա տա հում է, պա տա հի. մեր պայ քարն ար դար է:

 Պատ մեմ մի քա նի դր վագ ներ այդ օ րե րից:
 
Օրառաջին

Ար ցախ մեկ նե լու ա ռա ջին գի շե րը մեր ամ բողջ գու մար տա կը (մոտ 
30 մե քե նա նե րից բաղ կա ցած շա րա սյուն) ա ռջ ևի մե քե նայի վա րոր դի 
ա նու շադ րու թյան պատ ճա ռով թյու րի մա ցա բար ըն թա նում էր Աղ դա-
մի ո ւղ ղու թյամբ: Հան կարծ մեր վա րորդր նկա տեց սխա լը և ռա դի ոկա-
պով տե ղե կաց րեց ա ռջ ևից գնա ցող նե րին, և ետ ևից ե կող շա րա սյու նը 
գնաց ճիշտ ո ւղ ղու թյամբ: Այդ գգու շա ցու մը մեզ փր կեց ա դր բե ջա նա-
կան պա հա կա կե տե րի հետ հան կար ծա կի ը նդ հա րու մից:

 Դա, կա րե լի է ա սել, մեր ա ռա ջին օր վա փոր ձու թյունն էր ռազ մա-
ճա կա տում:

 Հա ջորդ օ րը Վան քից դե պի Չլդ րան ճա նա պար հի մի մասն ան-
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ցանք բեռ նա տար մե քե նա նե րով, ի սկ մեծ մա սը՝ ոտ քով, քա նի որ 
թշ նա մին հա վա նա բար նկա տել էր մե քե նա նե րի լույ սե րը և սկ սել էր 
ռմ բա կո ծել: Այդ պա հե րին պառ կում է ինք գետ նին և չէ ինք պա տաս-
խա նում, քա նի որ նպա տա կադր ված էր Չլդ րան մտ նել հան կար ծա կի: 
Ո րոշ ժա մա նակ ան ց վա խը վերջ նա կա նապես և ը նդ միշտ հաղ թա-
հա րե ցի ու դա դա րե ցի կրա կոց նե րի պա հին գետ նին ը նկ նել: Մի պահ 
զգա ցի, որ ջո կա տի մի եր կու ե րի տա սարդ զին վոր ի րենց շատ վատ 
են զգում և ար տաս վում են, հա վա նա բար՝ վա խից: Մո տե ցա նրանց և 
սկ սե ցի հանգս տաց նել՝ բա ցատ րե լով որ ոչ մի վտանգ չկա: Կարևորն 
այն է, որ, գա լով ղա րա բաղ ցի նե րին օգ նու թյան, մենք շատ մեծ և 
հայ րե նանվեր գործ ե նք ա նում: Տե ղին աս ված խոս քեր է ին, և նրանք 
հանգս տա ցան:

 
Առաջինտանկը

 Գի շե րը, հաս նե լով Չլդ րան, դիր քա վոր վե ցինք: Հա մա րյա գյուղ 
մտ նող ճա նա պար հին զին վոր Ղա զա րի հետ խրա մատ փո րե ցինք 
մեր և ֆա գո տի հա մար: Այդ ճա նա պար հով կա րող է ին մտ նել թշ նա մու 
տան կե րը: Այդ տա րած քի հրա մա նա տարն էր 26-ի Յու րան (ա վար տել 
էր Ե ՊՀ ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տը): Մյուս տղա նե րը նա խա պես 
դիր քա վոր վե ցին մո տա կայ քում, հե տո, սա կայն, նպա տա կա հար մար 
գտան տե ղա փոխ վել մի քիչ ա վե լի բարձր և հե ռու՝ լայն տե սա դաշտ 
ա պա հո վե լու հա մար: Նրանց կազ մում է ին Թա մա նյան Շու րի կը և 
մեկ հրա հան գիչ-ֆա գո տա հար՝ Գի նո սյան Գա գի կը: Ներք ևի դիր քում 
մնա ցինք ես և զին վոր Ղա զա րը:

 Պարզ է, որ ա ռա ջին գի շե րը շատ ծանր էր մեզ հա մար: Ծա ռե րի 
տերև նե րի խշխ շո ցը ըն դու նե լով որ պես թշ նա մու խո սակ ցու թյուն՝ մի 
քա նի ան գամ զգու շու թյամբ ա ռաջ գնա ցի՝ պար զե լու հա մար՝ մարդ 
կա՞, թե՞ ոչ:

 Լույ սը բաց վեց տան կի շար ժի չի հան կար ծա կի հռն դյու նով: Ան մի-
ջա պես լից քա վո րե լով հր թի ռով՝ ֆա գո տի հե ռա դի տա կի մի ջո ցով սկ սե-
ցի փնտ րել տան կը: Այն հան կար ծա կի դուրս պր ծավ դի մա ցի մի բլ րի 
ետ ևից՝ մոտ 300 մետր հե ռա վո րու թյամբ: Հա վա նա բար թաքն ված էր 
ե ղել այն տեղ նա խորդ օր վա նից: Մեր ֆա գո տի ղե կա վար վող կրա կո ցի 
նվա զա գույն հե ռա վո րու թյու նը 400 մետր էր: Ա վե լի փոքր հե ռա վո րու-
թյան դեպ քում հր թի ռի ղե կա վա րումն ան հնար էր, քա նի որ այդ քան 
կարճ ժա մա նա կում (1-2 վրկ) հնա րա վոր չէր ո ւղ ղոր դել նրա հե տա-
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գի ծը: Մտա ծե լու ժա մա նակ չկար: Հր թիռն ո ւղ ղե լով ա րագ շարժ վող 
տան կի վրա՝ կրա կե ցի: Հր թի ռը հար վա ծեց և պայ թեց տան կի ա ռջ ևի 
թր թուր նե րից մե կի տակ: Տան կը կանգ ա ռավ ի նչ-որ շի նու թյու նից ոչ 
հե ռու: Դա գյու ղա կան տրակ տոր նե րի « գա րաժ» էր: Տան կից դուրս 
ե կած մար դիկ տրակ տոր նե րից մե կի օգ նու թյամբ ետ քա շե ցին այն և 
թաքց րին այդ շի նու թյան ետ նա մա սում: Իմ դիր քից տանկն այլևս չէր 
եր ևում: Փո խա րե նը տան կը լավ էր եր ևում մե զա նից վերև և ա վե լի հեռ-
վում գտն վող Գա գի կի դիր քից, ո րն ան մի ջա պես հար վա ծեց տան կին 
և լի ո վին ո չն չաց րեց այն: Դա ահ ռե լի ոգ ևո րու թյուն ա ռա ջաց րեց մեր 
շար քե րում և հա վա նա բար մեծ խու ճապ՝ թշ նա մու մոտ: Թշ նա մու հա-
մար դա շատ ան սպա սե լի էր, քա նի որ հա մոզ ված է ին, որ դի մադ րող 
ու ժե րը սպառ ված են, և հա կա տան կային զենք մեր մոտ գո յու թուն չու-
նի: Դրա նով ի սկ հենց ա ռա ջին օ րը կա տա րե ցինք մեր ա ռջև դր ված 
խն դի րը՝ կանգ նեց նել թշ նա մու ա ռաջ խա ղա ցու մը:



Օրերկրորդ

 Հա ջորդ օ րը սպաս վող հար ձա կու մը մեր դիր քե րի վրա տե ղի չու-
նե ցավ, բայց կրա կոց նե րը չէ ին դա դա րում, և ա նընդ հատ լս վում էր 
«Գրադ» հր թիռ նե րի թռիչ քի ձայ նը: Ես և զին վոր Ղա զա րը գտն վում 
է ինք նույն դիր քե րում: Հան կարծ նկա տե ցի, որ հեռ վից՝ մոտ 3-4 կմ 
հե ռա վո րու թու նից, ճա նա պար հով դե պի մեր կողմն է գա լիս թշ նա մու 
տան կը: Ճա նա պարհն ան ցնում էր ծա ռա տունկ տա րած քով և մի քա-
նի բա ցատ նե րով: Չնա յած ֆա գո տով կրա կե լու ա ռա վե լա գույն հե ռա-
վո րու թյու նը 3-4 կմ է, ո րո շե ցի ո չն չաց նել ան մի ջա պես՝ ա ռանց սպա սե-
լու նրա մո տե նա լուն: Լից քա վո րե ցի ֆա գո տը և սկ սե ցի նրա դի տա կով 
հետ ևել տան կին՝ կրա կե լու հա մար հար մար պա հի սպա սե լով: Պետք է 
նշել, որ ֆա գո տի հր թի ռը թռիչ քի ըն թաց քում ու ժեղ ձայն է ար ձա կում, 
ո րը կա րող է լսել հա կա ռա կոր դը և բա ցա հայ տել այն տե ղը, որ տե ղից 
հր թիռն ար ձակ վել է: Կրա՛կ, և հր թի ռը թռավ: Նրա ա րա գու թյու նը մոտ 
200 մ/վ է, այ սինքն՝ թռիչ քի տևո ղու թյու նը՝ մոտ 20 վայր կյան:

Թ ռիչ քից մի քա նի վայր կյան ան ց լս վեց կրա կո ցի և պայ թյու նի 
ձայն, և ես ոտ քի ցա վից կորց րե ցի գի տակ ցու թյունս, բայց ձեռ քերս 
շա րու նա կում է ին պա հել ո ւղ ղոր դող բռ նա կը: Են թա գի տակ ցա բար 
հաս կա նա լով, որ հր թիռ եմ ղե կա վա րում, կամ քի գե րա գույն լա րու մով 
ի նձ ո ւշ քի բե րե ցի (ե րի տա սարդ տա րի նե րին զբաղ վել եմ յո գայով) և 
շա րու նա կե ցի ո ւղ ղոր դել հր թի ռը: Տան կում գտն վող նե րը կա՛մ լսե ցին 
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հր թի ռի ձայ նը, կա՛մ էլ նկա տե ցին այն, քա նի որ փո խե ցին շարժ ման 
ո ւղ ղու թյու նը և փոր ձե ցին փախ չել:

 Պետք է ա սել, որ հր թի ռի ղե կա վա րու մը կա տար վում է շատ ա մուր, 
բա րակ պող պա տյա լա րի և դրա մի ջով ան ցնող ե րկ րորդ ղե կա վա րող 
լա րի մի ջո ցով, ո րով հենց գնում է ո ւղ ղոր դող ազ դան շա նը: Հր թի ռի՝ 
նպա տա կա կե տին հաս նե լու վեր ջին պա հին տան կը փո խեց շարժ ման 
ո ւղ ղու թյու նը և ան ցավ ծա ռե րի հետ ևը: Լա րը կպավ ծա ռե րին, և հր թի-
ռը պայ թեց՝ հա վա նա բար չվ նա սե լով ար դեն չեր ևա ցող տան կը:

 Հե տա գա յում պարզ վեց, որ վի րա վոր վել է ձախ ոտ քիս սրուն քը մե-
ծա քա նակ մանր բե կոր նե րով: Ո տքս ու ռել էր այն քան, որ նույ նիսկ կո-
շիկս հա նել հնա րա վոր չէր: Տղա ներն ի նձ բժշ կա կան փա թեթ տվե ցին, 
ո րից, սա կայն, ես չօգտ վե ցի՝ ա սե լով, որ գու ցե ու րիշ նե րին ա վե լի շատ 
պետք կգա:

 Մի եր կու օր ես շարժ վում է ի ձեռ նա փայ տով: Օ րեր ան ց, ե րբ հե-
տո մեջ քից վի րա վոր վեց Շու րի կը, այդ բժշ կա կան փա թեթն իս կա պես 
պետք ե կավ: Նկա րագր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից օ րեր ան ց Գա գի-
կը կա րո ղա ցավ ո չն չաց նել ևս մի տանկ, ո րից հե տո թշ նա մին եր կար 
ժա մա նա կով կորց րեց հար ձակ ման ցան կու թյու նը:

Դիպուկահար

Այդ օ րե րին, ե րբ դեռ շարժ վում է ի հե նա փայ տով, լսե ցի ավ տո մա-
տի ան կա նոն կրա կա հերթ: Նկա տե ցի, որ իմ դիր քից քիչ աջ մի ե րի-
տա սարդ զին վոր ա նընդ հատ կրա կում է ի նչ-որ ո ւղ ղու թյամբ:

- Ի ՞նչ է պա տա հել,- գո ռա ցի նրան:
- Ս նայ պեր,- պա տաս խա նեց նա:
 Փայ տը ձեռ քիս վա զե ցի նրա կող մը և հանգս տաց րի: Նա ի նձ բա-

ցատ րեց, թե որ կող մից է լս վել կրա կո ցի ձայ նը: Հեռ վում՝ հա զիվ նկատ-
վող մի տան պա տու հա նում, նկա տե ցի շարժ վող մար դու գլուխ: Հե ռա-
վո րու թյու նը մոտ 1 կմ էր: Ես սկ սե ցի ա ռան ձին մե կա կան կրա կոց նե ր 
արձակել այդ պա տու հա նի ո ւղ ղու թյամբ: Նշե լով 2-3 կրա կո ցից հե տո 
պա տի վրա փամ փուշ տից առաջացած հետ քե րը՝ ավ տո մատն ո ւղ ղե-
ցի դե պի բաց պա տու հա նը: Այն պա հին, ե րբ նո րից հայտն վեց նրա 
գլու խը, ես կրա կե ցի: Այլևս նա չհայտն վեց:

Մեղրը,ՂարաբաղյանպատերազմըևԱրամիճակատագիրը

 Լի նե լով մի առ ժա մա նակ Չլդ րա նի դիր քե րում՝ մեկ-մեկ գնում է ինք 



296

մո տա կա տնե րից մե կի այ գին և օ գտ վում նրա բա րիք նե րից, նույ նիսկ 
այն տեղ վազվ զող հա վե րով ճաշ ե նք պատ րաս տել: Այ գում կային 
փե թակ ներ: Մեղ րի մի ակ մաս նա գե տը մեր Գի նո սյան Գա գիկն էր: 
Դեռևս Ա խալց խա յում նա իր պա պի կից սո վո րել էր մեղ րի շր ջա նակ-
նե րը փե թա կից հա նե լու հմ տու թյու նը: Շու րի կի վի րա վոր վե լու օ րն 
էր: Վի րա կապ դնե լու նպա տա կով մեր բլին դաժ էր ե կել մի բուժ քույր: 
Ներ կա էր հա մա րյա ո ղջ «X» ջո կա տը՝ Շու րի կը, Գա գոն, Կո ծի նյան 
Ա րա մը, ես և, ի հար կե, բուժ քույ րը: Վի րա կապ ման ըն թաց քում Գա գոն 
ան հե տա ցավ տե սա դաշ տից: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց փամ փուշտ նե րի 
պղնձյա ա մա նի մեջ նա բե րեց մեղ րա մո մով մեղր: Մի փոքր փոր ձե-
լուց հե տո այդ ա մա նը դրե ցինք բլին դա ժի պա տի մեջ փոր ված փո սի կի 
մեջ: Գետ նին նս տած Ա րա մը հեն վել էր հենց այդ պա տին:

 Հան կարծ լս վեց Ա րա մի ճի չը: Պարզ վեց, որ մեր մեղ րից հյու րա-
սիր վող մի մե ղու կծել էր նրա վզի ե րա կային հատ վա ծը: Մի քա նի 
վայր կյան ան ց Ա րա մը թու լա ցավ և լրիվ կորց րեց շար ժու նա կու թյու-
նը: Պարզ վեց, որ նա ա լեր գի ա ու նի մեղ վի խայ թո ցի նկատ մամբ: Նրա 
բախ տը բե րեց, քա նի որ այն տեղ ներ կա էր բուժ քույ րը: Նա ան մի ջա-
պես հա կաա լեր գիկ պատ վաս տում ա րեց (կար ծեմ դե միդ րոլ): Բուժ-
քույրն ա սաց, որ այդ խայ թո ցից Ա րա մը կա րող էր իր մահ կա նա ցուն 
կն քել: Մի կերպ Ա րա մին բլին դա ժից մա քուր օդ հա նե ցինք, քա նի որ 
նրա ոտ քե րը լրիվ թմ րել է ին: Այդ մի ջա դե պը թե՛ ցա վա լի, թե՛ զվար ճա-
լի էր: Մաս նակ ցել Ղա րա բա ղյան պա տե րազ մին և զոհ վել մեղ վի խայ-
թո ցից: Ներ կա յումս Ա րամն աշ խա տում է Շվեյ ցա րի ա յում, ֆի զի կայի 
բնա գա վա ռի խո շոր մաս նա գետ է: Կլի նե՞ր նա այդ պի սին, ե թե մե ղուն 
չխայ թեր:

Ճակատագրականմիպահ

 Հան գիստ պա հե րին մենք պար բե րա բար դիր քե րից գնում է ինք իմ 
այդ նկա րագ րած տնա կը թշ նա մու դի պու կա հար նե րի կրա կոց նե րի ու-
ղեկ ցու թյամբ: Մի ան գամ մի այ նակ վա զե լով ան ցնում է ի այդ ճա նա-
պար հը: Հան կարծ դեմ ա ռա հա սած մո շի թփի:

- Կ րա կում եք, կրա կե՛ք,- ա սա ցի ի նքս ի նձ,- պի տի մոշ ու տեմ:
Կ րա կոց նե րի տակ մի քիչ կե րա և շա րու նա կե ցի ճա նա պար հը: Այդ 

տնից ոչ շատ հե ռու մի գյու ղա կան զու գա րան կար: Կարճ ժա մա նա-
կով մտա այն տեղ և, դուրս գա լով, ո ւղղ վե ցի դե պի տու նը: Հույս ու նե ի, 
որ տղա նե րը ու տե լու որ ևէ բան պատ րաս տած կլի նեն: Դա տևեց մի 
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քա նի րո պե: Վե րա դար ձին նկա տե ցի, որ զու գա րանն ար դեն չկար իր 
տե ղում: Այն պայ թեց վել էր թն դա նո թի զար կով: Եր ևի նպա տակ ու նե-
նին մի ֆի զի կո սով պա կա սեց նել Ե ՊՀ ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի դա սա-
խոս նե րի թի վը: Այս ան գամ չս տաց վեց:

 
Ուղղաթիռը

1993 թ. մեր մաս նակ ցու թյու նը պա տե րազ մին սկս վեց Քել բա ջա-
րի գրա վու մից: Ես և Գա գոն ո ւղ ղա թի ռով Վար դե նի սից մեկ նե ցինք 
մեր դիր քե րը: Ա մե նատ պա վո րիչն այդ թռիչ քից այն էր, որ ո ւղ ղա թի-
ռով, բա ցի զին վոր նե րից, տե ղա փոխ վում էին սնն դամ թերք (այդ թվում՝ 
հաց) և դա գաղ ներ: Գե ղար վես տա կան կի նոն կար նե րում այդ պի սի 
դրվա գի առ կա յու թյու նը սուտ և ի րա կա նու թյու նից կտր ված կթ վա:

 
Անծանոթշանհավատարմությունը

Այդ օ րե րին Քել բա ջա րի բնակ չու թյա նը տրա մադր վել էր միջանցք՝ 
դուրս գա լու հա մար: Բայց մենք, հա մե նայն դեպս զգու շու թյան հա-
մար, տան կով բարձ րա նում է ինք սա րե րում գտն վող գյու ղե րը: Այն-
տեղ տե սանք, որ գյու ղե րի կեն դա նի նե րը մի 4-5 օր չեն սն վել և սո ված 
սատ կում են: Ո րո շե ցինք շնե րին գո նե կա պած վի ճա կից ա զա տել: Ես 
և Շու րի կը մո տե ցանք մի կա պած գամփռ շա ն, և Շու րիկն ան շտապ 
դա նա կով կտ րեց չդի մադ րող շան վզի կա պը: Շու նը նույ նիսկ չհա չեց 
և վա զեց մեր հետ ևից: Կող քի տա նը ես մո տե ցա մի այդ պի սի կա պած 
շան: Նա հար ձակ վեց ի նձ վրա: Մեր օգ նու թյամբ ա զատ ված և մեզ ու-
ղեկ ցող զամփ ռը հար ձակ վեց և մա հա ցու բռն ված քով բռ նեց նրա վզից: 
Մի քա նի ան գամ ավ տո մա տով հար վա ծե ցի շա նը: Թե կուզ և բաց թո-
ղեց, բայց ան մի ջա պես բռ նեց «ան հյո ւրըն կալ» շան փո րից: Հետ դար-
ձի ճա նա պար հին այդ շու նը դեռ եր կար վա զում էր մեր հետ ևից:

ԳուրգենՄելիքյան

Մ ռո վի բար ձուն քի գրավ մա նը մաս նակ ցե լուց հե տո մեր ջո կա-
տը տե ղա փոխ վեց դե պի Սար սան գի ջրամ բա րի հյու սի սային կող մը: 
Գյու ղե րից մե կի մոտ պա տա հա բար հան դի պե ցինք բեռ նա տար մե-
քե նայով այդ տա րած քով ան ցնող ար ևե լա գետ Գուր գեն Մե լի քյա նին: 
Նա այդ տա րի նե րին շատ մեծ աշ խա տանք էր տա նում՝ Ղա րա բա ղի 
բնակ չու թյանն օգ նե լու նպա տա կով: Դժ վար է նկա րագ րել այդ հան-
դիպ մամբ պայ մա նա վոր ված մեր ու րա խու թյան չա փը: Գուր գե նը 
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մեզ այն տեղ նկա րեց: Հե տա գա յում, սա կայն, այդ նկար ներն ի նչ-ի նչ 
պատ ճառ նե րով մեզ չհա սան: Խա ռը տա րի ներ է ին:

Թուրքիթաղումը

 Քել բա ջա րի մո տա կա գյու ղի տա րած քում փոխհ րաձ գու թյան ժա-
մա նակ պա տա հա բար զոհ վեց գյու ղի ան զեն մե ծա հա սակ մի պա պիկ, 
որը իր կնոջ և ա ղջ կա հետ չէր հե ռա ցել գյու ղից: Ամ բողջ գի շեր մեր 
դիր քե րում լս վում էր այդ կնոջ լա ցի ձայ նը: Ա րա րո ղու թյուն ներ կա-
տա րե լու և թա ղե լու հնա րա վո րու թյուն նրանք ի հար կե չու նե ին: Հա-
ջորդ օ րը ես և մեր զին վոր նե րից մե կը գե րեզ ման փո րե ցինք և թա ղե-
ցինք այդ թուր քին: Մեր մեջ խո սում էին խիղ ճը և մարդ կային զգաց-
մուն քը: Սում գայի թի և Բաք վի դա ժա նու թյուն նե րի ֆո նին ան գամ չեմ 
փոր ձել մտա ծել՝ ճի՞շտ է ինք, թե՞ սխալ:

Քոչարինդիրքերում

Շր ջան ցե լով Սար սան գի ջրամ բա րը՝ հա սել է ինք Մար տա կեր տի 
մո տա կա գյու ղե րը: Բա ցի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից, տե ղի է ին 
ու նե նում նաև տար բեր հե տաքր քիր դիպ ված ներ: Այս պես, օ րի նակ, 
օ րե րից մի օր ժա մա նել էր ֆրան սա հայ մի աղ ջիկ լրագ րող: Զար-
մա նա լին ռազ մա ճա կա տի գծում նրա կող մից ար ված մի քա նի լու-
սանկար ներն է ին խա ղաղ պայ ման նե րում, օ րի նակ՝ ե րբ նռ նա կը պայ-
թեց նե լով ձուկ է ինք բռ նում և լճի ա փին հանգս տա նում:

 Ջո կա տով ջրամ բա րի հյու սի սային կող մի ան տա ռով ան ցնե լիս 
հե տաքր քիր հայտ նա գոր ծու թյուն ա րե ցի: Նկա տե ցի ծա ռե րի մեջ 
պատսպար ված մի շի նու թյուն: Ան ջատ վե լով ջո կա տից՝  մո տե ցա ծա-
ռե րով, բարձր խո տով ու թփե րով շր ջա պատ ված այդ շի նու թյա նը: 
Պարզ վեց՝ քանդ ված հայ կա կան ե կե ղե ցի էր: Իմ այդ տե ղազն նու մը 
կա րող էր վատ ա վարտ ու նե նալ, քա նի որ գտն վում է ի թշ նա մու տա-
րած քում, ի սկ մե րոնք շատ ա ռաջ է ին գնա ցել: Կրա կոց նե րով կողմ-
նո րոշ վե ցի և հա սա մե րոնց: Մի օր էլ բար ձունք նե րից մե կում Գա գոն 
սկ սեց ի նձ պա րել սո վո րեց նել (հիմ նա կա նում՝ քո չա րի և յար խուշ տա), 
քա նի որ ին քը մինչ այդ օ րե րը պա րել էր Հայ րիկ Մու րա դյա նի խմ բում: 
Այդ ու սուց ման ար դյուն քում ես և Գա գոն պար բռ նե ցինք բար ձուն-
քում՝ թուր քե րի դիր քե րից ոչ հե ռու՝ նրանց դեմ առ դեմ:
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Օրվերջին

 Մի գի շեր հան կար ծա կի ա րթ նաց րին բո լո րիս, շտապ նս տեց րին 
բեռ նա տար մե քե նա և տե ղա փո խե ցին դե պի հա րավ: Հի շո ղու թյանս 
մեջ մնաց այն պա հը, ե րբ մեր գյու ղե րից մե կով ան ցնե լիս տղա նե րից 
մե կը բա ցա կան չեց.

- Վա՛յ հաց: 
Իսկ մյու սը.
- Վա՛յ աղ ջիկ,- կար ծեմ դա ես է ի: 
Այդ դիր քե րից մեր շտապ հե ռա նա լու պատ ճա ռը պարզ վեց հե տո: 

Դա մի ջազ գային դի տորդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի են թադր վող այցն 
էր: Չէ՞ որ Հա յաս տա նը պաշ տո նա պես չէր մաս նակ ցում այդ պա տե-
րազ մին, և մենք հաշ վե տու է ինք նրանց ա ռջև՝ ի տար բե րու թյուն մեր 
ջար դե րը կազ մա կեր պող թուր քե րի և ա դր բե ջան ցի նե րի:

 Տա րի նե րի հեռ վից այս ա մե նը ե րա զային է թվում: Եր բեմն նույ նիսկ 
այն զզա ցո ղու թյունն է, թե ֆիլմ ես դի տում, այլ ոչ թե ան ձամբ ես մաս-
նակ ցել այդ պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րին: Սա կայն կող քիս 
մար տա կան ըն կեր նե րը և զոհ ված նե րի հի շա տա կը վե րա դարձ նում են 
ի րա կա նու թյուն:

 Ցա՞վ, կա րո՞տ, ափ սո սա՞նք, թե՞ հպար տու թյուն: Զգաց մունք նե րի 
խառ նաշ փոթ: Հա մոզ ված ե մ՝ գլուխ չեմ հա նե լու, դեռ ա վե լին՝ չեմ էլ ու-
զում հս տա կեց նել, քա նի որ դա ե ղել է իմ ը նտ րու թյու նը:





ՄԱՍԵՐՐՈՐԴ



ԱՐՑԱԽՅԱՆ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐԸ
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(1942-1992)

ԱԶԳԱԼԴՅԱՆԼԵՈՆԻԴՌՈՒԲԵՆԻ

Ծն վել է 1942 թ. նոյեմ բե րի 22-ին 
Վրացական ԽՍՀ, քա ղաք Թբի լի սի ում 
(այժմ՝ Վ րաս տան): 1947-1959 թթ. սո վո-
րել է Եր ևա նի Ա. Մռա վյա նի ան վան թիվ 
25 դպ րո ցում: 

1960 թ. ըն դուն վել է Մոսկ վայի Լո մո-
նո սո վի ան վան պե տա կան հա մալ սա-
րա նի ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տը, հե տա-
գա յում տե ղա փոխ վել է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի հա մա պատաս խան 
ֆա կուլ տե տը, ո րն ա վար տել է 1966 թ.` 
ստա նա լով ռա դի ո ֆի զի կո սի մաս նա գի-
տու թյուն:

1966-1968 թթ. աշ խա տել է ՀԽՍՀ 
Պետպ լա նի լա զե րային տեխ նի կայի 

հաշ վո ղա կան կենտ րո նում,  «Է ներ գի ա» գի տաար տադ րա կան մի-
ա վո րու մում և Ա տո մային է լեկտ րա կա յան նե րի հա մա մի ու թե նա կան 
գի տա հե տա զոտա կան ի նս տի տու տի Եր ևա նի մաս նաճյու ղում, Ե ՊՀ 
«Լա զե րային տեխ նիկա» գի տաար տադ րա կան մի ա վո րումում` որ-
պես հա մա կարգ չային ծրագ րա վոր ման և հաշ վո ղա կան տեխ նիկայի 
բաժ նի վա րիչ: 

Ար ցա խյան շարժ ման ա ռա ջին օ րից Լ. Ազ գալ դյա նը պայ քա րի 
ա ռա ջա մար տիկ նե րից էր: 

1989 թ. «Ան կա խու թյան բա նակ»-ի հրա մա նա տարն էր: Կազ մա-
կեր պել է Վար դե նի սի և Մեղ րու շր ջան նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու-
նը: Մաս նակ ցել է Նյու վա դի ի ա ռա ջին գրո հին: 

1990 թ. վեր ջե րից Լ. Ազ գալ դյա նը մաս նակ ցել է Գե տա շե նի, Շա-
հու մյա նի, այ նու հետև՝ Մար տա կեր տի շր ջան նե րի ի նք նա պաշտ պա-
նա կան և ա զա տագ րա կան մար տե րին: 

1991 թ. հու նի սին հա մա խոհ նե րի հետ ստեղ ծել է «Ա զա տագ րա կան 
բա նակ» ռազ մա կան կազ մա կեր պու թյու նը և մինչև կյան քի վեր ջը ե ղել 
նրա գլ խա վոր հրա մա նա տա րը:
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Լ. Ազ գալ դյա նը զոհ վել է 1992 թ. հու նի սի 21-ին ԼՂՀ Մար տա կեր տի 
շր ջա նի Տո նա շեն գյու ղի մեր ձա կայ քում թշ նա մու դա վա դիր գն դա կից: 
Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է Եր ևանի քաղաքային գե րեզ մա նա տա նը 
(Թոխ մախ)` իր ծնող նե րի ա ճյուն նե րի մոտ:

ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան 1994 թ. թիվ 380-1 
ո րոշ մամբ՝ Լ. Ազ գալ դյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան 
խաչ» 1-ին աս տի ճա նի շքան շա նով: 

ՀՀ նա խա գա հի 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 20-ի թիվ 20 հրա մա նագ րով 
պարգ ևատր վել է «Մար տա կան խաչ» 1-ին աս տի ճա նի շքան շա նով:

2007 թ. նոյեմ բե րի 23-ին Ե ՊՀ ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի լսա րան նե-
րից մե կը ան վա նա կոչ վել է Լ. Ազ գալ դյա նի ան վամբ: Նրա անվամբ 
են կոչվում նաև Բեր դա ձո րի են թաշր ջա նի Ար տա շա վան և Ա րա րա տի 
մար զի Վե րին Դվին գյու ղերի միջ նա կարգ դպ րո ցները:
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(1939-1991)

ԱՉԻՔԳՅՈԶՅԱՆՍԻՄՈՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
(ԴԵԴ)

Ծն վել է 1939 թ. փետր վա րի 6-ին 
Ռու մի նի այի Գա լաց քա ղա քում: 1946 
թ. ըն տա նի քով հայ րե նա դարձ վել է 
Խորհրդային Հա յաս տան: Սո վո րել է 
Եր ևա նի թիվ 24 միջ նա կարգ դպ րո ցում: 
1955 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի ե րկ րա բա նա կան ֆա-
կուլ տե տը, ո րն ա վար տել է 1960 թ. ին-
ժե ներ-ե րկ րա բա նի ո րա կա վոր մամբ: 
Ս. Ա չիքգյոզյա նը 1970 թ. Մոսկ վա յում 
պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե-
նա խո սու թյուն: 1984 թ. նրան շնորհ վել 
է ա վագ գի տաշ խա տո ղի կո չում: 1960-
1991 թթ. աշ խա տել է ՀԽՍՀ ԳԱ ե րկ րա-
բա նա կան գի տու թյուն նե րի ի նստի տու-

տում, հե ղի նա կել է 70-ից ա վե լի գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ, զբաղ-
վել թարգ մա նու թյուն նե րով: Շուրջ 11 տա րի դա սա խո սել է Երևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նում: Զբաղ վել է հան րա պե տու թյան գու նա-
վոր և ազ նիվ մե տաղ նե րի հան քա վայ րե րի հե ռան կա րային ու սում նա-
սի րու թյամբ: 1988 թ. Սպի տա կի ե րկ րա շար ժից հե տո ա ղե տի գո տում 
ղե կա վա րել է ե րկ րա շար ժա բան նե րի մի ջազ գային ջո կա տը: Գի տու-
թյան ան խոնջ մշակ լի նե լուց բա ցի` նա զբաղ վել է ար վես տով և սպոր-
տով, եր կար տա րի ներ եր գել է Խոր Վի րա պի վան քի «Նա րեկ» ա րա-
կան ե րգ չախմ բում: 

1989 թ. ՀՀՇ ա ռա ջին հա մա գու մա րում Ս. Ա չիքգյո զյանն ը նտր վել է 
ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի հանձ նա ժո ղո վի ան դամ:

1989 թ. ան դա մագր վել է «Ա րա բո» կա մա վո րա կան ջո կա տին և 
մաս նակ ցել Ե ղեգ նա ձո րի շր ջա նի Գնե շիկ, Ե րասխ, Ա րե նի, Խա չիկ, 
Նոյեմ բե րյա նում` Ոս կե պար և այլ սահ մա նա մերձ գյու ղե րի ի նք նա-
պաշտ պա նա կան մար տե րին, ա պա՝ մեկ նել Ար ցախ՝ ստանձ նե լով 
Մար տու նա շե նի պաշտ պա նու թյան ջո կա տի հրա մա նա տա րու թյու նը: 
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1990 թ. Ս. Ա չիքգյո զյանն ը նտր վել է Եր ևա նի քաղ խորհր դի պատ-
գա մա վոր, մաս նակ ցել ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի աշ խա տանք նե-
րին:

Ս. Ա չիքգյո զյա նը զոհ վել է 1991 թ. ապ րի լի 30-ին Մար տու նա շե նի 

ի նք նա պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ Ար ցա խը հա յա թա փե լու « Կոլ-

ցո» (Օ ղակ)52 գոր ծո ղու թյու նը կան խե լիս: Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված 
է Երևան քա ղա քի Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան տա րած քի գե րեզ-
մա նա տա նը:

ՀՀ նա խա գա հի 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 20-ի ՆՀ-640 հրա մա նագ րով՝ 
Ս. Ա չիքգյո զյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան խաչ» 
1-ին աս տի ճա նի շքան շա նով: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ:
2011 թ. ապ րի լի 29-ին Ե ՊՀ աշ խար հագ րու թյան և ե րկ րա բա նու-

թյան ֆա կուլ տե տի մի նե րա լո գի այի և պետ րոգ րա ֆի այի կա բի նե տը 
ան վա նա կոչ վել է Ս. Ա չիքգյո զյա նի ան վամբ:
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(1964-1992)

ԱՍԱՏՐՅԱՆԱԼԵՔՍԱՆՖԵԼԻՔՍԻ

Ծն վել է 1964 թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին 
ՀԽՍՀ Հոկտեմբերյանի շրջանի (այժմ՝ 
ՀՀ Ար մա վի րի մար զ) Նոր Ար մա վիր գյու-
ղում: 1971-1981 թթ. սո վո րել է Նոր Ար մա-
վի րի միջ նա կարգ դպ րո ցում: 1982-1984 
թթ. ծա ռայել է խորհր դային բա նա կում 
(Խա բա րովս կում): Զո րացրվե լուց հե-
տո 1984 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի ռա դի ո ֆի զի կայի 
ֆա կուլ տե տի նա խա պատ րաս տա կան 
բա ժի նը: 1988-1989 թթ. Ալ. Ա սատրյա-
նը ը նդ հա տում է ու սու մը (տար կե տում)` 
ըն տա նի քին օգ նե լու հա մար:

1990 թ. Ալ. Ա սատ րյա նը վե րա-
կանգնում է ը նդ հա տած ու սու մը` հա մա-

տե ղե լով աշ խա տան քը և կր թու թյու նը, սա կայն հայ րե նի քը զին վո րի 
կա րիք ու ներ:

1992 թ. ապ րի լի 30-ին մեկ նել է Ար ցախ և մաս նակ ցել ի նք նա-
պաշտ պա նա կան մար տե րին: Նույն թվա կա նի հու նի սի 13-ին ԼՂՀ 
Շա հու մյա նի շր ջա նի Բուզ լուխ գյու ղի պաշտ պա նա կան մար տե րի 
ժա մա նակ Ալ. Ա սատ րյա նը ան հայտ կո րել է: 

ԼՂՀ նա խա գա հի 2007 թ. թիվ 17 հրա մա նագ րով՝ Ալ. Ա սատ րյա նը 
պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան հա մար» մե դա լով:
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ԱՎԱԳԻՄՅԱՆՎԱՉԱԳԱՆՌԱՖԱՅԵԼԻ

Ծն վել է 1969 թ. օ գոս տո սի 27-ին ԼՂԻՄ 
(այժմ՝ Արցախի Հանրապետություն) 
Մար տա կերտ քա ղա քում։ 1986 թ. ա վար-
տել է Մար տա կեր տի թիվ 1 միջ նա կարգ 
դպ րո ցը ոս կե մե դա լով: 1987 թ. ըն դուն-
վել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-
նի տն տե սա գի տա կան կի բեռ նե տի կայի 
ֆա կուլ տե տի կի բեռ նե տի կայի բա ժի նը: 

1988-1989 թթ. ծա ռայել է խորհրդային 
բա նա կում (Բաշ կի րի ա յում):

1990 թ. սկ սած` ծա ռայել է Շու շի ի 
շրջա նի պաշտ պա նա կան ստո րա բա ժա-
նում նե րում, ո րոնց կազ մում մաս նակ ցել 
է Մար տա կեր տի շր ջա նի ի նք նա պաշտ-
պա նա կան մար տե րին: 

1992 թ. նա Բե կոր Ա շո տի (Աշոտ Ղուլյան)53 ա ռա ջին վաշ տի զին-
վոր էր: 

Վ. Ա վա գի մյա նը զոհ վել է 1992 թ. նոյեմ բե րի 22-ին Բաշ-Գյու նե-
խա յայի հա մար մղ ված մար տում: Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է Ստե-
փա նա կեր տի հու շա հա մա լի րում` 1992 թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին Չլդ րա նի 
ան տա ռում հե րո սա բար զոհ ված հա րա զատ եղ բոր` Սամ վել Ա վա գի-
մյա նի ա ճյու նի կող քին:

ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի 1994 թ. մայի սի 6-ի թիվ 0334-1 ո րոշ-
մամբ՝ Վ. Ա վա գի մյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է Շու շի ի ա զա-
տագր ման մե դա լով, նույն թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 30-ին ԼՂՀ Գե-
րա գույն խորհրդի նա խա գա հու թյան ՆՀ-4 ո րոշ մամբ` «Մար տա կան 
խաչ» 2-րդ աս տի ճա նի շքան շա նով:

2007 թ. նոյեմ բե րի 16-ին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
տնտե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի լսա րան նե րից մե կը ան վա նա կոչ-
վել է Վ. Ա վա գի մյա նի ան վամբ:

(1969-1992)
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Տնտեսագիտությանֆակուլտետիդեկանիգրությունը`

ԵրևանումսովորողԼՂՀուսանողներիհավաքակայանիպետին
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ԱՎԱԳՅԱՆԷԴՈՒԱՐԴԼՎՈՎԻ

Ծն վել է 1969 թ. հու լի սի 26-ին Ո ւկ-
րաի նական ԽՍՀ (այժմ՝ Ուկրանիա) 
Դո նեցկ քա ղա քում: Նախ նա կան կր թու-
թյունն ստա ցել է տե ղում:

1981 թ. Ա վա գյան նե րի ըն տա նի քը 
տե ղա փոխ վել է Հա յաս տան և բնա կու-
թյուն հաս տա տել Եր ևա նում: Էդ. Ա վա-
գյա նը 6-րդ դա սա րա նից ու սու մը շա րու-
նա կել է Եր ևա նի թիվ 171 միջ նա կարգ 
դպ րո ցում: 

1986 թ. Էդ. Ա վա գյանն ա վար տել է 
դպ րո ցը և նույն թվա կա նին ըն դուն վել 
Oր ջո նի կի ձե ի բարձ րա գույն հրա մա նա-
տա րա կան ու սում նա րա նը:

1987 թ. Էդ. Ա վա գյա նը զո րա կոչ վել 
է խորհր դային բա նակ: Ա ռա ջին վեց ա միս նե րին ծա ռայել է Չիր-
չի կում (Ո ւզ բեկս տան), որ տեղ լեռ նային բարդ և ան բա րեն պաստ 
կլիմայական պայ ման նե րում խորհրդային զին վո րա կան ստո րա բա-
ժա նում նե րը պատ րաս տու թյուն է ին ան ցնում Աֆ ղանս տան մեկ նե լուց 
առաջ:

1988 թ. մինչև 1989 թ. փետր վա րի 15-ը Էդ. Ա վա գյա նը ծա ռա յու-
թյու նը շա րու նա կում է Աֆ ղանս տա նի Քա բուլ քա ղա քում, որ տե ղից 
դուրս է գա լիս խորհր դային բա նա կի վեր ջին հրա սայ լով: Նույն թվա-
կա նին, Մուր մանս կում ա վար տե լով իր ծա ռա յու թյու նը, զո րացր վում է: 

Խորհր դային բա նա կում Էդ. Ա վա գյա նը ար ժա նա ցել է մի շարք 
մե դալ նե րի. Աֆ ղանս տա նի նա խա գա հի 1988 թ. մայի սի 10-ի հրա մա-
նագրով պարգ ևատր վել է «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа» (Ին տեր նա ցի ո նա լիս տ-մարտիկին՝ ե րախ տա-
պարտ աֆ ղան ժո ղովր դից) մե դա լով, ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի 
նա խա գա հու թյան 1989 թ. մայի սի 25-ի հրա մա նագ րով` «За отвагу» 
(«Ա րի ու թյան հա մար»), ի սկ սեպ տեմ բե րի 11-ին` «За боевые заслуги» 
(«Մար տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար») մե դալ նե րով: 

(1969-1991)
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1990 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա-
բա նա կան ֆա կուլ տե տը: Ո ւս մա նը զու գա հեռ սո վո րել է կաս կա դի ո րա-
կան դպ րո ցում:

1990 թ. Էդ. Ա վա գյա նը ը նդ գրկ վել է աֆ ղա նա կան պա տե րազ մի 
մաս նա կից նե րից կազմ ված հա տուկ ի նք նա պաշտ պա նա կան գու մար-
տակ և մեկ նել է Գո րիս, Մեղ րի: 

Էդ. Ա վա գյա նը զոհ վել է 1991 թ. ապ րի լի 6-ին Մեղ րի ում: Նրա 
ա ճյունն ամ փոփ ված է Երևանում՝ Նոր Նոր քի 1-ին զանգվածի Թաթուլ 
Կրպեյանի անվան զբոսայգում:

ՀՀ նա խա գա հի 2002 թ. հու նի սի թիվ 1106 հրա մա նագ րով՝ Էդ. 
Ա վագյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան» մե դա լով: 

ԱՊՀ մաս նա կից պե տու թյուն նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րի ղե կա-
վար նե րի խորհր դին ա ռըն թեր մար տիկ-ին տեր նա ցի ո նա լիստ նե րի գոր-
ծե րով կո մի տե ի ո րոշ մամբ՝ 2005 թ. փետր վա րի 19-ին պարգևատրվել 
է «Ветеран боевых действий» («Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վե-
տե րան») մե դա լով: 

2012 թ. նոյեմբերի 16-ին ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների 
ֆակուլտետի լսարաններից մեկը անվանակոչվել է Էդուարդ 
Ավագյանի անվամբ:
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ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԱՐԱՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ

Ծն վել է 1968 թ. դեկ տեմ բե րի 26-ին 
ԼՂԻՄ (այժմ՝ Արցախի Հանրապետու-
թյուն) Մար տու նու շր ջա նի Ճար տար 
գյու ղում: 1986 թ. ա վար տել է Ղու զե Կա-
լե րի (1992 թ. հուն վա րից` Ա. Ա վա նե սյա-
նի ան վան) միջ նա կարգ դպ րո ցը և ըն-
դուն վել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տը:

1987-1989 թթ. ծա ռայել է խոր հր-
դային բա նա կում, ինչից հե տո շա րու-
նա կել է ու սում նա ռու թյու նը Ե ՊՀ-ո ւմ: 
Ա. Ա վա նե սյա նը չէր կարող ան տար բեր 
մնալ Ար ցա խում օ րե ցօր թե ժա ցող մար-
տե րի նկատ մամբ: 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 
վեր ջե րին նա մեկ նել է Ար ցախ` մաս-

նակ ցե լու հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյա նը: 
Ա. Ա վա նե սյա նը զոհ վել է 1992 թ. հուն վա րի 7-ին՝ Մար տու նու 

շրջա նի Ճար տար գյու ղի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ: Նրա 
ա ճյունն ամ փոփ ված է Ճար տար գյու ղի գե րեզ մա նա տա նը:

2012 թ. նոյեմբերի 16-ին ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
լսարաններից մեկը անվանակոչվել է Արա Ավանեսյանի անվամբ:

(1968-1992)
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«Հայշինական»բարեգործականմիությանգրությունը`իրավաբանական
ֆակուլտետիդեկանՌ.Պետրոսյանին
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ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԶԱՔԱՐՍԼԱՎԻԿԻ

Ծն վել է 1970 թ. մայի սի 13-ին ԼՂԻՄ 
(այժմ՝ Արցախի Հանրապետություն) 
ԼՂՀ Հադ րութ քա ղա քում: Շու տով 
նրանց ըն տա նի քը տե ղա փոխ վում է Եր-
ևան: 

1987 թ. ա վար տել է Եր ևա նի Նար-
Դո սի ան վան միջ նա կարգ դպ րո ցը: 
1988-1990 թթ. ծա ռայել է խորհր դային 
բա նա կում: Զո րացր վե լուց հե տո Զ. 
Ա վա նե սյանն ըն դուն վել է Ստավ րո պո-
լի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա-
բա նա կան ֆա կուլ տե տը: Այդ ժա մա նակ 
Ար ցա խում ար դեն սկս վել էր ազ գային-
ա զա տագ րա կան պայ քա րը, և հայ րե նա-
սեր ե րի տա սար դը չէր կա րող ան տար-

բեր մնալ: Բուհ ըն դուն վե լուց ըն դա մե նը մեկ ա միս ան ց, կի սատ թող-
նե լով ու սու մը, նա զին վո րագր վել է Ար ցա խի ա զա տագր ման գոր ծին: 
Մինչ այդ Զ. Ա վա նե սյա նը իր մի քա նի ըն կեր նե րի հետ կա րո ղա ցել 
էր Հյու սի սային Կով կա սից ո րո շա կի օգ նու թյուն հասց նել մարտն չող 
Ար ցախ: Վե րա դառ նա լով Ար ցախ` ըն դուն վել է Կի րո վա կա նի ման կա-
վար ժա կան ի նս տի տու տի Ստե փա նա կեր տի բա ժան մուն քի պատ մա-
բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի «Պատ մու թյուն և օ տար լե զու» բա ժի նը: 

Ար ցա խում մար տերն օ րըս տօ րե թե ժա նում է ին, և Զ. Ա վա նե սյա նը 
կր կին մեկ նում է Հյու սի սային Կով կաս` ան հրա ժեշտ բեռ ներ Ար ցախ 
փո խադ րե լու հա մար: Այդ ա մե նը չէր կա րող ան նկատ մնալ Ա դր բե ջա-
նի օ մո նա կան նե րի տե սա դաշ տից: Նրան ու իր վեց ու սա նող ըն կեր նե-
րին սպառ նում էր բռ նի ար տաք սում Ար ցա խից: Այդ պատ ճա ռով Ար-
թուր Մկրտ չյա նի ա ջակ ցու թյամբ Զ. Ա վա նե սյա նը իր ըն կեր նե րի հետ 
տե ղա փոխ վում է Եր ևան: Զ. Ա վա նե սյա նը 1991 թ. սեպ տեմ բե րից Կի-
րո վա կա նի ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տի Ստե փա նա կեր տի բա-
ժան մուն քի պատ մա բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տից տե ղա փոխ վում է 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի ե րկ-

(1970-1992)
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րորդ կուրս: Սա կայն նրա ու սում նա ռու թյու նը հա մալ սա րա նում կարճ 
տևեց: Հար կա վոր էր շտապ մեկ նել Ար ցախ: 

Ար ցա խյան մար տե րում Զ. Ա վա նե սյա նը միշտ թեժ կե տե րում էր, 
որ տեղ դրս ևոր վում է ին նրա կազ մա կերպ չա կան մեծ ու նա կու թյուն-
նե րը: Մաս նակցել է Շու շի ի ա զա տագր մա նը, Կի չա նի, Ար մե նա վա նի, 
Բեր դա ձո րի, Աս կե րա նի հա մար մղ վող մար տե րին:

 Նա ա ռա ջին նե րից էր, ով ստեղ ծեց «Հայ ե րի տա սար դա կան ճա-
կատ» (հե տա գա յում` «Ազ գային ճա կատ»), «Հայ ազ գայ նա կան նե րի 
խումբ» կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնց ան դամ նե րը ան ձնա զո հա-
բար կռ վե ցին Ար ցա խի ա զա տագրման հա մար:

Զ. Ա վա նե սյա նը զոհ վել է 1992 թ. հու նի սի 29-ին Մա տա ղի սում 
մղված մար տե րից մե կում: Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է Երևանի 
Ե ռաբ լուր հու շա հա մա լիր-պան թե ո նում:

ԼՂՀ նա խա գա հի 2000 թ. թիվ 183 հրա մա նագ րով՝ Զ. Ա վա նե սյա նը 
հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան հա մար» մե դա լով:

2010 թ. հոկ տեմ բե րի 1-ին ԵՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի լսա-
րան նե րից մե կը ան վա նա կոչ վել է Զ. Ա վա նե սյա նի ան վամբ: 
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ԶաքարԱվանեսյանիդիմումը`ԵՊՀպատմությանֆակուլտետում
ուսումըշարունակելումասին
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ԼՂՀԳերագույնխորհրդիքարտուղարՎ.Հակոբյանի
դիմումը՝ԵՊՀռեկտորՆ.Առաքելյանին
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ԱՐՇԱԿՅԱՆՀԱՊԵՏԿՈՐՅՈՒՆԻ

Ծն վել է 1970 թ. փետր վա րի 12-ին 
ՀԽՍՀ Էջ մի ած նի շր ջա նի (այժմ՝ ՀՀ 
Արմավիր մարզ) Ար շա լույս գյու ղում: 
1987 թ. գե րա զան ցու թյամբ ա վար տել է 
հայ րե նի գյու ղի միջ նա կարգ դպ րո ցը և 
մեկ նել Նո վո սի բիրսկ (ՌԽՖՍՀ)` ու սու-
մը շա րու նակելու բարձ րա գույն զին վո-
րա կան ուսումնարանում: 

1988 թ., կի սատ թող նե լով ու սու մը, Հ. 
Ար շա կյա նը վե րա դար ձել է Հա յաս տան 
և ըն դուն վել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տ: 
Ար ցա խյան պա տե րազմի սկս վե լուն պես 
նա կա մա վոր մեկ նել է ռազ մա ճա կատ, 
որ տեղ դար ձել է վաշ տի հրա մա նա տար` 

ա վագ լեյ տե նան տի կո չու մով: 
1992 թ. Հ. Ար շա կյա նը մար տա կան ըն կեր նե րի հետ գոր ծուն մաս-

նակ ցու թյուն է ու նե ցել Հադ րութ-Ֆի զու լի-Հո րա դիզ ո ւղ ղու թյամբ ԼՂՀ 
պաշտ պա նու թյան բա նա կի վա րած հաղ թա կան մար տե րին:

1993 թ. իր վաշ տով տե ղա փոխ վել է Մար տա կեր տի շր ջան, որ տեղ 
պաշտ պա նու թյան բա նա կի այլ ստորաբաժանումնե րի հետ մաս-
նակցել է ա վե լի քան տա սը գյու ղե րի ա զա տագր մա նը: 

Հ. Ար շա կյա նը զոհ վել է 1994 թ. հուն վա րի 9-ին Մա տա ղի սի մո տա-
կայ քում` Դա գա ղա սա րի բար ձուն քում մղած մար տե րի ժա մա նակ: 
Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է հայ րե նի Ար շա լույս գյու ղի հու շա հա մա-
լի րում: 

ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի 1994 թ. թիվ 950 հրա մա նով՝ 
ա վագ լեյ տե նանտ Հ. Ար շա կյա նին հետ մա հու շնորհ վել է կա պի տա-
նի կո չում: Նույն թվա կա նի օ գոս տո սին ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա-
խա գա հու թյան թիվ 0375-1 ո րոշ մամբ՝ հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան 
գոր ծում ցու ցա բե րած ակ նա ռու խի զա խու թյան և ան ձնա կան ա րի ու-
թյան հա մար պարգ ևատր վել է «Մար տա կան խաչ» 1-ին աս տի ճա նի 

(1970-1994)
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շքան շա նով: 
ԼՂՀ Ազ գային ժո ղո վի ո րոշ մամբ՝ 1997 թ. Քյուրդ լար գյու ղը վե րան-

վան վել է Հա պե տա վան: 
1998 թ. փետր վա րի 17-ին Հ. Ար շա կյա նը հետ մա հու պարգ ևատրվել 

է Ե ՊՀ ար ծա թե հու շա մե դա լով: 
ՀՀ նա խա գա հի 2002 թ. հու նի սի 1-ի հրա մա նագ րով՝ Հ. Ար շա կյա նը 

պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան» մե դա լով, ի սկ ԼՂՀ նա խա գա հի 2003 
թ. թիվ 22 հրա մա նագ րով՝ «Մար տա կան ծա ռա յու թյուն» մե դա լով: Հ. 
Ար շա կյա նի հի շա տա կը հա վեր ժաց վել է նաև Մա տա ղի սում կանգ-
նեցված հու շա կո թո ղով: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ դուստր
2011 թ. սեպտեմբերի 1-ին ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 

լսարաններից մեկը անվանակոչվել է Հապետ Արշակյանի անվամբ:
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ԲԱԽՇՅԱՆՎԱՐԴԱՆԱԶԱՏԻ

Ծն վել է 1965 թ. հու նի սի 1-ին Եր ևա ն 
քաղաքում: Միջ նա կարգ կր թու թյու նը 
ստա ցել է Ար մա վիր քա ղա քի թիվ 2 միջ-
նա կարգ (այժմ` Վար դան Բախ շյա նի 
ան վան) դպ րո ցում: 1983 թ. ըն դուն վել 
է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
պատ մու թյան ֆա կուլ տետ: 1984-1986 
թթ. ծա ռայել է խորհր դային բա նա կում 
(Հե ռա վոր Ար ևել քում՝ Ռուսաստանի 
Դաշնություն): Զո րացր վե լուց հե տո ու-
սու մը շա րու նա կել է հա մալ սա րա նում: 

1988 թ. ըն դուն վել է Ե ՊՀ աս պի րան-
տու րա` մի ա ժա մա նակ աշ խա տե լով Հա-
յաս տա նի պատ մա կան աշ խար հագրու-
թյան և քար տե զագ րու թյան լա բո րա տո-

րի ա յում:
 Մինչև Ար ցա խի ա զա տա մար տին մաս նակ ցե լը Վ. Բախ շյա նը 

պատ րաստ վում էր պաշտ պա նել թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյուն` 
«Արևմ տյան Հա յաս տա նի վար չա կան բա ժա նում նե րը» թե մայով: Չա-
փա զանց կարճ ժամ կե տում հա վա քել և խմ բա վո րել էր հա մա պա տաս-
խան նյու թե րը, կա տա րել աղ բյու րա գի տա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու-
թյուն, կազ մել տե ղե կատվա կան ա ղյու սակ ներ, ճշգր տել վար չա կան 
մի ա վոր նե րի ը նդ գր կած սահ ման նե րը, մի ա ժա մա նակ կազ մել Է րզ րու-
մի, Դի ար բե քի րի, Սվա զի, Կար սի տե ղագ րու թյու նը` վար չա տա րած-
քային և պատ մաշ խար հագրա կան նկա րագ րով:

1988 թ. սկս ված Ար ցա խյան շարժ ման ակ տիվ մաս նա կից նե րից 
մեկն էր: Հենց այդ տա րի նե րին նա մի խումբ ըն կեր նե րի հետ հիմ-
նադրել է ՀՈՒԴ-ը (Հայ ու սա նո ղա կան դա շինք) և հրա տա րա կել «Դա-
շինք» ու սա նո ղա կան թեր թը: 

1989 թ. Վ. Բախ շյա նը դառ նում է Հա յաս տա նում կր կին վե րա հաս-
տատ ված Հայ մարմ նակր թա կան ը նդ հա նուր մի ու թյան (Հ ՄԸՄ) հիմ-
նա դիր նե րից մե կը: 1991 թ. Ա թեն քում ը նտր վում է ՀՄԸՄ-ի կենտ րո նա-

(1965-1991)
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կան վար չու թյան ան դամ:
1990 թ., մի ա նա լով ի նք նա պաշտ պա նա կան ջո կատ նե րին, մեկ նում 

է Ար ցախ: Մաս նակ ցում է Բեր դա ձո րի ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը:
Վ. Բախ շյա նը զոհ վել է 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 16-ին Հա սա նա բադ 

գյու ղի մոտ: Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է Երևանի Ե ռաբ լուր հու շա հա-
մա լիր-պան թե ո նում:

ԼՂՀ նա խա գա հի 1995 թ. թիվ 42 հրա մա նագ րով՝ Վ. Բախ շյա նը 
հետ մա հու պարգ ևատր վել է ԼՂՀ «Մար տա կան խաչ»  2-րդ աս տի ճա-
նի շքան շա նով:

1998 թ. փետր վա րի 17-ին հետ մա հու պարգ ևատր վել է Ե ՊՀ ար ծա-
թե հու շա մե դա լով:

2008 թ. Ե ՊՀ ա ստ վա ծա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի լսա րան նե րից 
մե կը ան վա նա կոչ վել է Վ. Բախ շյա նի ան վամբ: 
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1991թ.դեկտեմբերի10-իԼՂՀանկախությանհանրաքվեից4օրառաջ
ՎարդանԲախշյանիհեռագիրը`ուղղվածիրքույրԱննային

ՎարդանԲախշյանիկազմածկարգապահականկանոններ`
ինքնապաշտպանականջոկատիհամար:
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(1964-1991)

ԲԱՐԲԱՐՅԱՆՆԵՐՍԵՍԳՐԻԳՈՐԻ

Ծն վել է 1964 թ. հու լի սի 15-ին ՀԽՍՀ 
Լենինական քաղաքում (այժմ՝ Գյում րի): 
Մինչև 4-րդ դա սա րա նը սո վո րել է Գյում-
րի ի Ղա զա րոս Ա ղա յա նի ան վան թիվ 49 
դպ րո ցում: 

1977 թ. ըն տա նի քով տե ղա փոխ վել 
է Եր ևան: Ն. Բար բա րյա նը ու սու մը շա-
րու նա կել է Եր ևա նի Պա րույր Սևա կի 
ան վան թիվ 123 դպ րո ցում, ի սկ միջ նա-
կարգն ա վար տել Նու բա րա շե նի թիվ 175 
դպ րո ցում: 

1982-1984 թթ. ծա ռայել է խորհրդային 
բա նա կում` Ռյա զանի հա կաօ դային 
պաշտ պա նու թյան վաշ տում:

1985 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տը, որ տեղ հա մա-
կուր սե ցի ներ ու մտե րիմ ըն կեր ներ է ին Պե տոյի (Պետ րոս Ղևոն դյա նի) 
հետ:

1988 թ. Ար ցա խյան շարժ ման ա ռա ջին օ րե րից Ն. Բար բա րյա նը 
դար ձավ ակ տիվ մաս նա կից նե րից մե կը: Ռու սաս տա նից զենք ու զի-
նամ թերք էր բե րում, այ նու հետև ըն կեր նե րի հետ սկ սե ցին զի նել սահ-
մա նա մերձ շր ջա նի բնա կիչ նե րին ու բա ցատ րա կան աշ խա տանք ներ 
տա նել (Սի սի ա ն, Նոյեմ բե րյա ն և սահմանամերձ այլ շր ջա ններ): 

1990 թ. մեկ նում է Ար ցախ` Շա հու մյա նի շր ջան: 
Ն. Բար բա րյա նը զոհ վել է 1991 թ. մայի սի 24-ին՝ Հայ Բո րիս գյու ղի 

մար տե րում: Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է Երևանի Ե ռաբ լուր  հու շա-
հա մա լիր-պան թե ո նում:

ՀՀ նա խա գա հի 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 20-ի հրա մա նագ րով՝ Ն. Բար-
բա րյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան» մե դա լով: 1998 
թ. փետրվարի 17-ին հետմահու պարգևատրվել է ԵՊՀ պատվոգրով 
և դրամական պարգևով: ՀՀ նա խա գա հի 2002 թ. հու նի սի 1-ի ՆՀ-
1106 հրա մա նագ րով՝ հայ րե նի քի սահ ման նե րը պաշտ պա նե լիս ցու-
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ցա բե րած ան ձնա զո հու թյան և խի զա խու թյան հա մար նա կր կին 
պարգևատր վել է «Ա րի ու թյան» մե դա լով: 

ՆերսեսԲարբարյանիստեղծագործություններից
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(1973-1992)

ԳՅՈՐԳՅԱՆՖՈՒՐՄԱՆԱՐԿԱԴՅԱՅԻ

Ծն վել է 1973 թ. օ գոս տո սի 28-ին 
ԱԽՍՀ Շա հու մյա նի շր ջա նի Վե րին Շեն 
գյու ղում (այժմ՝ Արցախի Հանրապետու-
թյան): 1979 թ. ընդունվել է Վե րին Շե-
նի թիվ 1 միջ նա կարգ դպ րո ցը: 1982 թ. 
Գյոր գյան նե րի ըն տա նի քը տե ղա փոխ-
վել է Շա հու մյան շրջ կենտ րոն, որտեղ Ֆ. 
Գյոր գյա նը ու սու մը շա րու նա կել է թիվ 1 
միջ նա կարգ դպ րո ցում: 

Ար ցա խյան շարժ ման սկզ բից Ֆ. 
Գյոր գյա նը դար ձավ նրա ակ տիվ մաս-
նա կից նե րից մե կը: 1988 թ. ան դա մագվել 
է Շա հու մյա նի շր ջա նի ի նք նա պաշտ-
պա նա կան ջո կա տին:

1991 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տե տը: Եր ևա նում 
ան դա մակ ցել է Շա հու մյան-Գե տա շեն հայ րե նակ ցա կան մի ու թյա նը և 
օգ նել է Ար ցախ զենք տե ղա փո խե լուն: 

1992 թ. հու լի սին զին վո րագր վել է Շա հեն Մեղ րյա նի54 ղե կա վա րու-
թյամբ Եր ևա նում ստեղծ ված պար տի զա նա կան ջո կա տին: 

ԵՊՀ-ո ւմ ա ռա ջին կի սա մյա կի քն նու թյուն նե րը հանձ նե լուց հե տո 
Ֆ. Գյոր գյա նը մեկ նել է Շա հու մյան, մաս նակ ցել տե ղի ի նք նա պաշտ-
պա նական մարտերին: 

1992 թ. ապ րի լի վեր ջին նա վե րա դար ձել է Եր ևան` հա մալ սա րա-
նում ե րկ րորդ կի սա մյա կի քն նու թյուն նե րը հանձ նե լու հա մար: 

Ֆ. Գյոր գյա նը զոհ վել է 1992 թ. սեպ տեմ բե րի 29-ին ո ւղ ղա թի ռի 
վթա րից` Շա հու մյան մեկ նե լիս: Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է Երևանի 
Ե ռաբ լուր հու շա հա մա լիր-պան թե ո նում:

1998 թ. փետրվարի 17-ին հետմահու պարգևատրվել է ԵՊՀ 
պատվոգրով և դրամական պարգևով:

ՀՀ նա խա գա հի 2002 թ. հու նի սի թիվ 1106 հրա մա նագ րով՝ Ֆ. Գյոր-
գյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան» մե դա լով: Նույն 
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թվա կա նին ԼՂՀ նա խա գա հի թիվ 340 հրա մա նագ րով պարգ ևատր վել 
է «Ա րի ու թյան հա մար» մե դա լով:

2007 թ. նոյեմ բե րի 16-ին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
տնտե սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի լսա րան նե րից մե կը ան վա նա կոչ-
վել է Ֆ. Գյոր գյա նի ան վամբ:

ՖուրմանԳյորգյանիանցագիրըԱրցախիցԵրևանմեկնելուհամար
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(1969-1994)

ԴԱԼԼԱՔՅԱՆՎԱՐԴԱՆՏԻԳՐԱՆԻ

Ծն վել է 1969 թ. մար տի 25-ին ՀԽՍՀ 
Նաի րի ի շր ջա նի (այժմ՝ ՀՀ Կոտայքի 
մարզ) Նոր Հա ճն քա ղա քա տիպ ա վա-
նում: Միջ նա կարգ կր թու թյու նը ստա ցել 
է տե ղի դպ րո ցում:

1987 թ. մայի սի 15-ին զո րա կոչ վել է 
խորհր դային բա նակ: Ծա ռա յու թյունն 
ան ցել է Աֆ ղանս տա նում տե ղա կայ-
ված ստո րա բա ժա նում նե րում: 1989 թ. 
զո րացր վել է և պարգ ևատր վել ԽՍՀՄ 
Գե րա գույն խորհր դի պատ վոգրով 
ու կրծքան շան նե րով: Աֆ ղանստա-
նի նա խա գա հի 1988 թ. մայի սի 15-ի 
հրա մա նագ րի հա մա ձայն՝ Վ. Դալ-
լա քյա նը պարգ ևատր վել է «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа» («Ին տեր-
նա ցի ո նա լիս տ-մար տիկին ե րախ տա պարտ աֆ ղան ժո ղովր դից») մե-
դա լով: 

1989 թ. աշ խա տան քի է ըն դուն վել Նոր Հա ճ նի «Սապ ֆիր» գոր ծա-
րա նում: Մի ա ժա մա նակ ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել Ար ցա խի 
ա զա տագ րա կան պայ քա րին: 

1990 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մու-
թյան ֆա կուլ տե տը: 

1990 թ. հոկ տեմ բեր-դեկ տեմ բեր ա միս նե րին մաս նակ ցել է Բեր դա-
ձո րի ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը, մաս նա վո րա պես՝ Բեր դա ձո րի ա մե-
նավ տան գա վոր կե տի` Ծաղ կա ձոր գյու ղի պաշտ պա նու թյա նը: 

 Վ. Դալ լա քյա նը զոհ վել է 1994 թ. հուն վա րի 31-ին՝ Արցախի 
Հանրապետության Շա հու մյա նի շր ջա նի ա զա տագր ման գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ժա մա նակ, Ղամշ լու գյու ղի մա տույց նե րում: Նրա ա ճյունն 
ամ փոփ ված է Նոր Հա ճ նի գե րեզ մա նա տա նը:

ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի 1996 թ. դեկ տեմ բե րի 20-ի թիվ 
586 հրա մա նով՝ Վ. Դալ լա քյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «1992-
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1994 թթ. մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից» կրծ քան շա նով:
ՀՀ նա խա գա հի 1999 թ. սեպ տեմ բե րի 20-ի հրա մա նագ րով՝ ՀՀ 

ան կա խու թյան հռ չակ ման 8-րդ տա րե դար ձի առ թիվ Նոր Հա ճնի 
ե րկ րա պահ ջո կա տի ա զա տա մար տիկ Վ. Դալ լա քյա նը հետ մա հու 
պարգևատր վել է «Ա րի ու թյան» մե դա լով:

2009 թ. մար տին Ե ՊՀ ա ստ վա ծա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի լսա-
րան նե րից մեկն ան վա նա կոչ վել է Վ. Դալ լա քյա նի ան վամբ:
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(1975-1993)

ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆՌՈՒԲԵՆՎՈՎԱՅԻ

Ծն վել է 1975 թ. նոյեմ բե րի 12-ին 
Երևա նում: 1992 թ. ա վար տել է Էջ միած-
նի թիվ 12 միջ նա կարգ դպ րո ցը, նույն 
տա րին ըն դուն վել է Երևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի տն տե սա գի տա կան ֆա-
կուլ տե տը: 

1992 թ. կա մա վոր զին վո րագր վել 
է Էջ մի ած նի շր ջա նի ե րկ րա պահ ջո-
կա տին և դեկ տեմ բե րի 22-ին մեկ նել 
Արցախի Հանրապետության Հադ րու թի 
շր ջան: Մար տա կան ա ռա ջին գոր ծո ղու-
թյու նը, ո րին մաս նակ ցել է Ռ. Թադևո-
սյա նը, Հո ղեր գյու ղի ա զա տագր ման 
մար տերն է ին: Քա ջա րի մար տի կին 
ը նդ գր կել են ջո կա տի հե տա խու զա կան 

ստորաբաժանումում: Ռ. Թադ ևո սյա նի մաս նակ ցու թյամբ դա սա կը 
հա ջո ղու թյամբ կա տա րել է բազ մա թիվ կար ևոր ա ռա ջադ րանք ներ: 

Ռ. Թադ ևո սյա նը զոհ վել է 1993 թ. ապ րի լի 10-ին Խրմն ջուղ գյու-
ղի մոտ գտն վող բար ձուն քի հա մար մղ վող մար տե րի ժա մա նակ: Նրա 
ա ճյունն ամ փոփ ված է Զվարթ նո ցի եղ բայ րա կան գե րեզ մա նա տա նը:

ՀՀ նա խա գա հի 2002 թ. հու նի սի 1-ի ՆՀ-1106 հրա մա նագ րով՝ հայ-
րե նի քի սահ ման նե րը պաշտ պա նե լիս ցու ցա բե րած ան ձնա զո հու թյան 
և խի զա խու թյան հա մար Ռ. Թադ ևո սյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել 
է «Ա րի ու թյան» մե դա լով: 
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ԽՈՋՅԱՆՍԱՐԳԻՍՎՐԵԺԻ

Ծն վել է 1975 թ. դեկ տեմ բե րի 15-ին 
Եր ևա նում: Միջ նա կարգ կրթու թյունն 
ստա ցել է Եր ևան քա ղա քի Մ. Սա րյա նի 
ան վան թիվ 86 գե ղանկար չա կան դպ րո-
ցում:

1992 թ. Ս. Խո ջյա նը ըն դուն վել է 
Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տը: Եր կու 
ա միս ու սա նե լուց հե տո նա կա մա վոր դի-
մում է զին կո մի սա րի ատ՝ ծա ռա յու թյան 
ըն դուն վե լու նոր կազ մա վոր վող հայոց 
բա նա կում: Ս. Խո ջյա նի 18 տա րին լրա-
ցավ զին վո րա կան եր դու մից մի քա նի 
օր ան ց: Մի քա նի ամ սում նա այն քան 
էր կոփ վել, որ մար տա կան ըն կեր նե րը 

նրան «Բաս մաչ» է ին ան վա նում: 
Ս. Խո ջյա նը զոհ վել է 1994 թ. մայի սի 3-ին Հո րա դի զում` մար տա-

կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ: Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է 
Երևանի Ե ռաբ լուր հու շա հա մա լիր-պան թե ո նում:

ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի 1996 թ. դեկ տեմ բե րի 20-ի թիվ 
586 հրա մա նով՝ Ս. Խո ջյա նը հետ մա հու պարգևատր վել է «1992-1994 
թթ. մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից» կրծ քան շա նով, 1998 
թ. փետրվարի 17-ին հետմահու պարգևատրվել է ԵՊՀ պատվոգրով և 
դրամական պարգևով, ի սկ ՀՀ նա խա գա հի 2003 թ. ապ րի լի 2-ի հրա-
մա նագ րով` «Ա րի ու թյան» մե դա լով: 

2012 թ. նոյեմբերի 16-ին ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
լսարաններից մեկը անվանակոչվել է Սարգիս Խոջյանի անվամբ:

(1975-1994)
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(1971-1992)

ԿՈԹՈԼՅԱՆԱՐՄԵՆՎԱՆԻԿԻ

Ծն վել է 1971 թ. մայի սի 12-ին Եր ևա-
նում: 1978-1988 թթ. սո վո րել է Եր ևա նի 
Պեյո Յա վո րո վի ան վան թիվ 131 միջ-
նա կարգ դպ րո ցում: 1989 թ. ըն դուն վել է 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ֆի-
զի կայի ֆա կուլ տե տը: 1990 թ., կի սատ 
թող նե լով ու սու մը հա մալ սա րա նում, Ա. 
Կո թո լյա նը զին վո րագր վել է հայ րե նի քի 
պաշտ պա նու թյան գոր ծին: 

1991 թ. ան դա մագր վել է Ա րա մոյի 
(հրամանատար Արամո Թորգոմյան) 
ջո կա տին: Մարտն չել է Իջ ևա նում, Կա-
պա նում, Գո րի սում, Շա հու մյա նում, 
Մար տա կեր տում: Մաս նակ ցել է Լաչինի 
ա զա տագր մա նը:

1992 թ. հոկ տեմ բե րից մաս նակ ցել է Հո չա զի բար ձունք նե րի ու Սոս 
գյու ղի պաշտ պա նու թյան մար տե րին` հետ մղե լով թշ նա մու հա մառ 
գրոհ նե րը: 

Ա. Կո թո լյա նը զոհ վել է 1992 թ. հոկ տեմ բե րի 19-ին Հո չա զի բար-
ձունք նե րի հա մար մղ ված մար տե րի ժա մա նակ: Նրա ա ճյունն ամ-
փոփ ված է Երևանի Ե ռաբ լուր հու շա հա մա լիր-պան թե ո նում: 

ՀՀ նա խա գա հի 2002 թ. հու նի սի 1106 հրա մա նագ րով՝ Ա. Կո թո լյա-
նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան» մե դա լով:

2013 թ. նոյեմբերի 13-ին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 
լսարաններից մեկը անվանակոչվել է Արմեն Կոթոլյանի անվամբ:
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ԿՐՊԵՅԱՆԹԱԹՈՒԼԺՈՐԺԻԿԻ

Ծն վել է 1965 թ. ապ րի լի 21-ին ՀԽՍՀ  
Թա լի նի շր ջա նի (այժմ՝ ՀՀ Արագածոտ-
նի մարզ) Ա րեգ (2009 թ.-ից` վե րան վան-
ված Թա թուլ) գյու ղում: 1972-1982 թթ. 
սո վո րել է Ա րեգ գյու ղի (1991 թ.-ից՝ Թա-
թուլ Կր պե յա նի ան վան) միջ նա կարգ 
դպ րո ցում, 1982-1983 թթ.՝ Թա լի նի տեխ-
նի կա կան թիվ 29 ու սում նա րա նում: 1983 
թ. զո րա կոչ վել է խորհր դային բա նակ, 
սա կայն 1985 թ.` սր տի ծանր վի րա հա-
տու թյու նից հե տո, զո րացր վել է` ստա-
նա լով զին ծա ռա յու թյան 2-րդ խմ բի հաշ-
ման դա մու թյան կարգ:

1986 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի նա խա պատ րաս-

տա կան բա ժան մունք, ի սկ այ նու հետև` Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ: 
1988 թ. ան դա մակ ցել է «Մի ա ցում» կազ մա կեր պու թյա նը` դառ նա լով 
Ար ցա խյան շարժ ման ակ տիվ մաս նա կի ցը: 1990 թ., Պատ մու թյան 
ֆա կուլ տե տի դե կա նի հետ հա մա ձայ նեց նե լով հա ճա խում նե րի գրա-
ֆի կը, Թ. Կր պե յա նը մեկ նում է Գե տա շեն՝ որ պես պատ մու թյան ու սու-
ցիչ` ի րա կա նում դառնալով գյուղի ի նք նա պաշտ պա նական ջոկատի 
ղե կա վարը: 

Մար տա կան ըն կեր նե րի հետ զոհ վել է 1991 թ. ապ րի լի 30-ին Գե-

տա շե նում՝ Ար ցա խը հա յա թա փե լու « Կոլ ցո» (Օ ղակ) գոր ծո ղու թյու նը 
կան խե լիս: Թ. Կր պե յա նի ա ճյու նը հա մա գյու ղա ցի զոհ ված ա զա տա-
մար տիկ նե րի հետ ամ փոփ ված է հայ րե նի Թա թուլ գյու ղում, որ տեղ 
կա ռուց ված է նրանց հի շա տա կը հա վեր ժաց նող հու շա հա մա լիր:

1992 թ. Ե ՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի լսա րան նե րից մե կը ան-
վա նա կոչ վել է Թ. Կր պե յա նի ան վամբ, ո րը վե րա նո րո գու մից և կա հա-
վո րու մից հե տո վե րա բաց վեց 2007 թ.: 

ՀՀ նա խա գա հի 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 20-ի ՆՀ-648 հրա մա նագրով՝ 
ՀՀ պաշտ պա նու թյան գոր ծում մա տու ցած հա մազ գային նշա նա-

(1965-1991)
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կու թյան բա ցա ռիկ ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար ե րկ րա պահ ջո կա տի 
հրա մա նա տար Թ. Կր պե յա նին հետ մա հու շնորհ վել է «Հա յաս տա նի 
ազ գային հե րոս» ՀՀ բարձ րա գույն կո չում` հանձ նե լով «Հայ րե նիք» 
շքան շանը: 

1998 թ. փետրվարի 17-ին հետմահու պարգևատրվել է ԵՊՀ 
արծաթե հուշամեդալով:

ԵՊՀ գիտ խորհր դի ո րոշ մամբ՝ 2000 թ. սեպ տեմ բե րի 1-ից Ե ՊՀ-ո ւմ 
սահ ման վել է Թ. Կր պե յա նի ան վան կր թա թո շակ:

Թ. Կր պե յա նի ա նու նով է ան վա նա կոչ ված նաև փո ղոց ՀՀ Թա լին 
քա ղա քում, ի նչ պես նաև նրա ա նունն է կրում ԼՂՀ Կով սա կան քա ղա-
քի դպ րո ցը: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ դուստր:
2015 թ. սեպտեմբերի 2-ին Երևան քաղաքի Նոր Նորքի վարչական 

շրջանում բացվեց  Թաթուլ Կրպեյանի անվան զբոսայգին: 
2015 թ. նոյեմբերի 8-ին Արցախի Քաշաթաղի շրջկենտրոն 

Բերձորի (Աղավնո-Բերձոր ճանապարհի եզրին) մոտ բացվեց Թաթուլ 
Կրպեյանի անվան պուրակ:
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ՀատվածԹաթուլԿրպեյանիօրագրից
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(1972-1992)

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆՎԱՐԴԱՆՆԱՍԼԵՏԻ

Ծն վել է 1972 թ. հուն վա րի 13-ին 
Երևա նում: 1988 թ. ա վար տել է Եր ևա նի 
թիվ 142 միջ նա կարգ դպ րո ցը: 1988 թ. ըն-
դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի մե խա նի կայի ֆա կուլ տե տը: 2-րդ 
կուր սից տե ղա փոխ վել է Տն տե սա գի տա-
կան կի բեռ նե տի կայի ֆա կուլ տետ: 

Ար ցա խյան պա տե րազ մի ա ռա ջին 
օ րե րից Վ. Հով հան նի սյա նը փոր ձել է 
ան դա մագր վել ե րկ րա պահ ջո կատ նե-
րին և մեկ նել ռազ մի դաշտ, սակայն ջո-
կատ նե րի հրա մա նա տար նե րը մեր ժել 
են` պատ ճա ռա բա նե լով նրա՝ ու սա նող 
լինելը: 

1992 թ. հու նի սին Վ. Հով հան նի սյա նը, 
հանձ նե լով կի սա մյա կի քն նու թյուն նե րը, 

փո խադր վում է 4-րդ կուրս, սա կայն Ար ցախ գնա լու մտադ րու թյու նից 
չի հրա ժար վում: Ծնող նե րից թա քուն ան դա մագր վում է Վ. Սարգ սյա նի 
հա վա քագրած մա հա պարտ նե րի ջո կա տին: 

1992 թ. օ գոս տո սի 30-ին Վ. Հով հան նի սյա նը «Ար ծիվ» մա հա-
պարտ նե րի գու մար տա կի կազ մում մեկ նում է Ար ցախ և սեպ տեմ բե-
րի 1-11-ը մաս նակ ցում ԼՂՀ Մար տա կեր տի շր ջա նի Չլդ րան, Դրմ բոն, 
Հա րու թյու նա գո մեր բնա կա վայ րե րի ա զա տագր ման մար տե րին: 

Վ. Հով հան նի սյա նը զոհ վել է 1992 թ. սեպ տեմ բե րի 11-ին` Վա ղու-
հա սի բար ձուն քի ա զա տագր ման ժա մա նակ: Նրա ա ճյունն ամ փոփ-
ված է Երևանի Ե ռաբ լուր հու շա հա մա լիր-պան թե ո նում: 

1998 թ. փետր վա րի 17-ին Վ. Հով հան նի սյա նը հետ մա հու 
պարգևատր վել է Ե ՊՀ ար ծա թե հու շա մե դա լով: 

ՀՀ նա խա գա հի 1999 թ. սեպ տեմ բե րի 20-ի հրա մա նագ րով՝ Վ. Հով-
հան նի սյա նը պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան» մե դա լով: 

2007 թ. սեպ տեմ բե րին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տն տե-
սա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի լսա րան նե րից մե կը ան վա նա կոչ վել է Վ. 
Հով հան նի սյա նի ան վամբ:
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ՂԱԶԱՐՅԱՆԱՐՍԵՆՎԱՐԴԳԵՍԻ

Ծն վել է 1972 թ. մար տի 30-ին ՀԽՍՀ  
Հրազ դա նի շր ջա նի (այժմ՝ ՀՀ Կոտայքի 
մարզ) Մեղ րա ձոր գյու ղում: 1989 թ. 
ա վար տել է Հրազ դա նի Հա կոբ Պա րո-
նյա նի ան վան թիվ 12 միջ նա կարգ դպրո-
ցը:

1990 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի մա թե մա տի կայի 
ֆա կուլ տե տը: 

Ան մասն չմ նա լով Ար ցա խի ա զա-
տագր ման պայ քա րից` 1992 թ. նոյեմ-
բե րին Ստե փա նա կեր տում կա մա վոր 
մտ նում է սակ րա վոր նե րի վաշ տի մեջ: 
Շու տով Ա. Ղա զա րյա նին վս տա հում են 
դա սա կի հրա մա նա տա րու թյու նը և շնոր-

հում լեյ տե նան տի զինվորական կո չում: 1992 թ. դեկ տեմ բե րին մաս-
նակ ցում է Բեր ձո րի (Լա չի նի) Ֆին գա բար ձուն քի վե րագ րավ մա նը, 
ի սկ 1993 թ. փե տր վա րի 5-ին` Կի չան, Չլդրան գյու ղե րի մա տույց նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րին, վի րա վոր վում է ոտ քից, ա պա քին վում և կր կին 
մեկ նում ճա կատ: 

1993 թ. մար տի վեր ջին Ա. Ղա զա րյա նը մաս նակ ցում է Քել բա ջա-
րի գոր ծո ղու թյուն նե րին, հու նի սի 14-ին` Մար տա կերտ քա ղա քի, հու-
լի սին` Աղ դա մի ա զա տագր մա նը, ի սկ օ գոս տո սին ար դեն մարտն չում 
էր Հադ րու թի շր ջա նի գյու ղե րի ա զա տագր ման հա մար: Վի րա վոր վում 
է և ա պա քին վե լուց ան մի ջա պես հե տո նո րից վե րա դառ նում է մար տի 
դաշտ: Ստե փա նա կեր տի գն դի հրա մա նա տա րու թյու նը, տես նե լով Ա. 
Ղա զա րյա նի ան նկուն կամ քը, խի զա խու թյունն ու հայ րե նա սի րու թյու-
նը, նրան նշա նա կում է սակ րա վոր նե րի վաշ տի հրա մա նա տար` շնոր-
հե լով ա վագ լեյ տե նան տի զինվորական կո չում: 

1993 թ. դեկ տեմ բե րի 29-ին` Բո յահ մեդ լի, Փափ րա վենդ, Քեն գեր լի 
գյու ղե րի ա զա տագր ման ժա մա նակ, Ա. Ղա զա րյա նը վի րա վոր վում է 
եր րորդ ան գամ (գլ խից) և ա պա քին վե լուց ան մի ջա պես հե տո՝ 1994 թ. 

(1972-1994)
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հուն վա րի 7-ին, մաս նակցում Ֆի զու լու շր ջա նի ա զա տագր մա նը, ի սկ 
հուն վա րի 15-ից` Մար տա կեր տի և Քելբաջարի ո ւղ ղու թյամբ թշ նա մու 
հար ձա կում նե րի կա սեց մա նը, նույն թվա կա նի մար տից` Հո րա դի զի 
պաշտ պա նա կան մար տե րին:

1994 թ. մար տի 30-ին նրան շնորհ վում է կա պի տա նի զինվորական 
կո չում: 

1994 թ. ապ րի լի 10-ից ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րը 
վերսկսում են Մար տա կեր տի շր ջա նի` թշ նա մու գրա ված գյու ղե րի 
ա զա տագ րու մը: Նա ա ռա ջին շար քե րում էր. մաս նակ ցել է Շոթ լան լու, 
Նամ բի լի, Ու մութ լու, Յարմ ջա, Սեյ սու լան գյու ղե րի ա զա տագր մա նը: 

Ա. Ղա զա րյա նը զոհ վել է 1994 թ. մայի սի 10-ին` Մար տա կեր տի 
շրջա նի Սեյ սու լան գյու ղի ա զա տագր ման ժա մա նակ: Նրա ա ճյունն 
ամ փոփ ված է հայ րե նի Մեղ րա ձոր գյու ղի գե րեզ մա նա տա նը:

ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան 1994 թ. թիվ 0376-1 
ո րոշ մամբ՝ հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան գոր ծում ցու ցա բե րած ակ-
նա ռու խի զա խու թյան և ան ձնա կան ա րի ու թյան հա մար Ա. Ղա զա-
րյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան խաչ» 2-րդ աս տի-
ճա նի շքան շա նով:

ՀՀ նա խա գա հի 2002 թ. հու նի սի 1-ի ՆՀ-1106 հրա մա նագ րով՝ հայ-
րե նի քի սահ ման նե րը պաշտ պա նե լիս ցու ցա բե րած ան ձնա զո հու թյան 
և խի զա խու թյան հա մար հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան» 
մե դա լով: 

2008  թ. մար տին Ե ՊՀ մա թե մա տի կայի և մե խա նի կայի ֆա կուլ-
տե տի լսա րան նե րից մե կը ան վա նա կոչ վել է Ա. Ղա զա րյա նի ան վամբ:
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Տեղեկանք`ԱրսենՂազարյանի՝ԼՂՀԶինվածուժերումծառայելումասին

ԱրսենՂազարյանիդիմումը`ԵՊՀմաթեմատիկայիֆակուլտետիդեկանին
քննություններըվաղաժամկետհանձնելումասին
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(1964-1994)

ՂԵՎՈՆԴՅԱՆՊԵՏՐՈՍԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ
(ՊԵՏՈ)

Ծն վել է 1964 թ. փետր վա րի 4-ին 
ՀԽՍՀ Աշ տա րա կի շր ջա նի (այժմ՝ ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ) Տեղեր գյու ղում: 
Սո վո րել է Պռո շյան ա վա նի միջ նա կարգ 
դպ րո ցում, ո րն ա վար տե լուց հե տո ու սու-
մը շա րու նա կել է թիվ 18 պրոֆ տե խու-
սում նա րա նում:

1982-1984 թթ. Պ. Ղևոն դյա նը ծա-
ռայել է խորհր դային բա նա կում (Բ լա-
գո վե շենսկ քա ղա քում): Զո րացր վե լուց 
հե տո ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա-
կուլ տե տը:

1988 թ.՝ Ար ցա խյան շարժ ման ա ռա-
ջին օ րե րից, Պ. Ղևոն դյա նը զին վո-

րագրվել է հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան գոր ծին:
1991-1992 թթ. Պ. Ղևոն դյա նը մաս նակ ցել է Ղուշ չի լա րի, Մա լի բեյ-

լի ի, Լես նոյի և հա րա կից գյու ղե րի ա զա տագր ման մար տե րին:
1992 թ. սեպ տեմ բե րին նշա նակ վել է ԼՂՀ պաշտ պա նու թյան բա-

նա կի՝ Շուշ իի ա ռանձ ին գու մար տա կի հրա մա նա տա րի տե ղա կալ:
1993-1994 թթ. Պ. Ղևոն դյա նը մաս նակ ցել է Հադ րու թի, Ֆի զու լիի, 

Ջեբ րայի լի, Զան գե լա նի ա զա տագր ման մար տե րին: Սր խա վեն դում 
Պ. Ղևոն դյա նը վնա սա զեր ծել է հայ կա կան բնա կա վայ րե րը ռմ բա կո-
ծող Ա դր բե ջա նի բա նա կի ՄԻԳ-25 ի նք նա թի ռը: 

1994 թ. հուն վա րին Պ. Ղևոն դյա նը իր ջո կա տով տե ղա փոխ վել է 
Քելբաջարի շր ջան` Օ մա րի լեռ նանց քում կռ վող ԼՂՀ պաշտ պա նու-
թյան բա նա կի ստո րա բա ժա նում նե րին օգ նե լու հա մար:

Պ. Ղևոն դյա նը զոհ վել է 1994 թ. փետր վա րի 14-ին` վի րա վոր ըն-
կե րո ջը մար տա դաշ տից դուրս բե րե լիս, ա կա նի պայ թյու նից: Նրա 
ա ճյունն ամ փոփ ված է Պռո շյան ա վա նի Զո րազ պան թե ոն-հու շա հա-
մա լի րում:
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ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան 1994 թ. նոյեմ-
բե րի 9-ի նիս տի թիվ 0406-1 ո րոշ մամբ՝ Պ. Ղևոն դյա նը հետ մա հու 
պարգևատրվել է «Մար տա կան խաչ» 1-ին աս տի ճա նի շքան շա նով: 

ՀՀ նա խա գա հի 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 20-ի հրա մա նագ րով 
պարգևատր վել է «Ա րի ու թյան» մե դա լով: 1998 թ. փետր վա րի 17-ին 
հետմահու պարգ ևատր վել է Ե ՊՀ ար ծա թե հու շա մե դա լով: 

ԼՂՀ նա խա գա հի 2001 թ. թիվ 229 հրա մա նագ րով՝ Պ. Ղևոն դյա նին 
շնորհ վել են «Ար ցա խի հե րոս» բարձ րա գույն կո չում և «Ոս կե ար ծիվ» 
շքան շան:

2007 թ. սեպ տեմ բե րին Ե ՊՀ ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի լսա-
րան նե րից մե կը ան վա նա կոչ վել է Պ. Ղևոն դյա նի ան վամբ:

Պ. Ղևոն դյա նի ա նու նով են կոչվում ՀՀ Կո տայ քի մար զի Պռո շյան 
ա վա նի միջ նա կարգ դպ րո ցը, Արցախի Հանրապետության Շա հու-
մյա նի շր ջա նի Ե ղեգ նուտ և Քա շա թա ղի շր ջա նի Տիգ րա նա վան գյու-
ղերի դպրո ցները: 
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ՊետրոսՂևոնդյանիդիմումը՝ԵՊՀպրոռեկտորԷ.Չուբարյանինդիպլոմային

աշխատանքըհանձնելումասին
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ՄԱՐՈՒԹՅԱՆՆՈՐԱՅՐՅՈՒՐԻԻ

Ծն վել է 1966 թ. փետր վա րի 1-ին ԼՂԻՄ 
(այժմ՝ Արցախի Հանրապետություն) 
Մար տա կեր տի շր ջա նի Ներ քին Հո րա-
թաղ գյու ղում: 1972-1980 թթ. սո վո րել է 
տե ղի միջ նա կարգ դպ րո ցում: 1980 թ. 
տե ղա փոխ վել է Մար տա կեր տի միջ նա-
կարգ դպ րո ց և 1983 թ. այն ա վար տել գե-
րա զանց գնա հա տա կան նե րով:

1984-1986 թթ. ծա ռայել է խոր հրդային 
բա նա կում (Չի տա): 1987 թ. ըն դուն վել և 
1992 թ. ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի բա նա սի րա կան ֆա կուլ-
տե տի ժուռ նա լիս տի կայի բա ժի նը: Նույն 
թվա կա նին ըն դուն վել է Ե ՊՀ ժուռ նա լիս-
տի կայի ամ բի ո նի աս պի րան տու րա: 

1992 թ. օ գոս տո սից աշ խա տել է «Ա զա տա մարտ» շա բա թա թեր-
թում՝ որպես ար ցա խյան թղ թա կից: Որ պես լրագ րող-ա զա տա մար տիկ 
մաս նակ ցել է Ար ցա խի ա զա տագ րա կան պայ քա րին: 

1993 թ. հուն վա րի 17 -ին՝ Ա ռա ջա ձո րի պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ, Ջլոտ կոչ վող տե ղա մա սում Ն. Մա րու թյա նը ծանր վի րա վոր վում 
է, ի սկ եր կու օր ան ց` հուն վա րի 19-ին, մա հա նում: Նրա ա ճյունն ամ-
փոփ ված է Մա սիս քա ղա քի գե րեզ մա նա տա նը:

1998 թ. փետրվարի 17-ին հետմահու պարգևատրվել է ԵՊՀ 
պատվոգրով և դրամական պարգևով:

ՀՀ նա խա գա հի 2002 թ. հու նի սի թիվ 1106 հրա մա նագ րով՝ Ն. Մա-
րու թյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան» մե դա լով, ի սկ 
ԼՂՀ նա խա գա հի 2003 թ. թիվ 38 հրա մա նագ րով` «Մար տա կան ծա-
ռա յու թյուն» մե դա լով:

2006 թ. սեպ տեմ բե րին Ե ՊՀ ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տե տի լսա-
րան նե րից մե կը ան վա նա կոչ վել է Ն. Մա րու թյա նի ան վամբ:

 

(1966-1993)
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ԼՂՀՊՊԿ-իկողմիցՆորայրՄարությանինտրվածհավատարմագիրը
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ՀատվածՆորայրՄարությանիպատրաստածհաղորդումից
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(1971-1992)

ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆՍԱՆԱՍԱՐԼԱՎՐԵՆՏԻԻ

Ծն վել է 1971 թ. հու լի սի 17-ին ԼՂԻՄ 
(այժմ՝ Արցախի Հանրապետություն)  
Մար տա կեր տի շր ջա նի Ա ռա ջա ձոր գյու-
ղում։ 1978-1988 թթ. սո վո րել է հայրենի 
գյու ղի միջ նա կարգ դպ րո ցում։

1988 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի մե խա նի կայի ֆա-
կուլ տե տը: 1991 թ., եր րորդ կուր սից կի-
սատ թող նե լով ու սու մը, մեկ նել է Ար ցախ 
և որ պես կա մա վոր մաս նակ ցել Շա հու-
մյա նի ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե-
րին: Նույն թվա կա նին զին վո րագր վել է 
Խա չե նի գու մար տա կի հա կա տան կային 
1-ին վաշ տին։ Մաս նակ ցել է Բուզ լու խի, 
Էր քե ջի հա մար մղ ված մար տե րին: 

Ս. Մնա ցա կա նյա նը զոհ վել է 1992 թ. հու լի սի 21-ին` Սր խա վեն դի 
պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ։ Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է Ա ռա ջա-
ձոր գյու ղի գե րեզ մա նա տա նը:

ԼՂՀ նա խա գա հի 2007 թ. թիվ 17 հրա մա նագ րով՝ Ս. Մնա ցա կա-
նյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան հա մար» մե դա լով:
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ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՏԻԳՐԱՆՀՐԱՆՏԻ

Ծն վել է 1965 թ. մար տի 29-ին ՀԽՍՀ  
Հրազ դա նի շր ջա նի (այժմ՝ ՀՀ Կոտայքի 
մարզ) Ար տա վազ գյու ղում: 1980 թ. գե-
րա զանց գնա հա տա կան նե րով ա վար-
տել է տե ղի ու թա մյա դպ րո ցը և ըն դուն վել 
Եր ևա նի էլեկտրոնային հաշ վիչ-մե քե-
նա նե րի տեխ նի կում: Ու սում նա ռու թյան 
ըն թաց քում Պետ րո սյան նե րի ըն տա նի-
քը տե ղա փոխ վել է Ա բո վյան քա ղաք՝ 
մշ տա կան բնա կու թյան: Տեխ նի կումն 
ա վար տե լուց հե տո Տ. Պետ րո սյա նը աշ-
խա տան քի է ան ցել Ս. Մեր գե լյա նի ան-
վան ինստիտուտում: 

1984 թ. զո րա կոչ վել է խոր հր դային 
բա նակ և ծա ռա յու թյան ան ցել Աֆ ղանս-

տա նի Սա լան գի լեռ նանց քում տե ղա կայ ված ստո րա բա ժա նու մում: 
Տ. Պետ րո սյա նը խորհր դային կա ռա վա րու թյան և Աֆ ղանստա նի ղե-
կա վա րու թյան կող մից ար ժա նա ցել է հետ ևյալ  պարգև նե րին և մե դալ-
նե րին. ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան 1988 թ. հուն-
վա րի 28-ի հրա մա նագ րով պարգ ևատր վել է «70  лет  вооруженных 
сил СССР» («ԽՍՀՄ  զին ված  ու ժե րի 70 տա րի») հո բե լյա նա կան մե-
դա լով: Աֆ ղանս տա նի նա խա գա հի 1988թ. մայի սի 15-ի հրա մա նագ-
րով  պարգ ևատր վել է «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа» (Մար տիկ-ին տեր նա ցի ո նա լիս տին ե րախ տա-
պարտ աֆ ղան ժո ղովր դից) մե դա լով: ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի 
նա խա գա հու թյան 1988 թ. դեկ տեմ բե րի 28-ի հրա մա նագ րով պարգ-
ևատր վել է «Воину-интернационалисту» («Ին տեր նա ցի ո նա լիս տ-
մարտիկին») մե դա լով և պատ վոգ րով:

Զո րացր վե լուց հե տո Տ. Պետ րո սյա նը ըն դուն վել է Եր ևա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի ե րե կո յան 
բա ժին: Ար ցա խյան շար ժու մը ստի պեց նրան կի սատ թող նել հա մալ-
սա րա նա կան ու սու մը և Ա բո վյա նի ե րկ րա պահ ջո կա տի կազ մում մաս-

(1965-1992)
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նակ ցել հայ րե նի քի ա զա տագր մա նը: 1992 թ. «Ար ծիվ» մա հա պարտ-
նե րի գու մար տա կի կազ մում մաս նակ ցել է Ար ցա խի ի նք նա պաշտ-
պա նա կան մար տե րին: Տ. Պետ րո սյա նը զոհ վել է 1992 թ. հոկ տեմ բե րի 
1-ին Լա չինում մղ ված ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ: 

Աճյունը ամփոփված է Աբովյանի քաղաքային գերեզմանատանը:
ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի 1996 թ. դեկ տեմ բե րի 20-ի թիվ 

586 հրա մա նով՝  Տ. Պետ րո սյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «1992-
1994 թթ. մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից» կրծ քան շա նով:

ՀՀ նա խա գա հի 2002 թ. հու նի սի 1-ի հրա մա նագ րով պարգ ևատրվել 
է «Ա րի ու թյան» մե դա լով: 

Ա մուս նա ցած էր, ու ներ մեկ որ դի:
2012 թ. նոյեմբերի 16-ին ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների 

ֆակուլտետի լսարաններից մեկը անվանակոչվել է Տիգրան Պետ-
րոսյանի անվամբ:
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ՋՈՒԼՀԱՃՅԱՆՄՀԵՐԱՐԱՄԻ

Ծն վել է 1967 թ. նոյեմ բե րի 28-ին 
Լի բա նա նի Բեյ րութ քա ղա քում: Նախ-
նա կան կր թու թյու նը ստա ցել է Դա-
մաս կո սի (Սիրիայի Արաբական 
Հանրապետություն) Թարգ ման չաց 
վար ժա րա նում:

1978 թ. Մ. Ջուլ հա ճյա նը ծնող-
նե րի հետ հաս տատ վել է Բերույթի 
արվարձան Պուրճ Հա մու տում, որ տեղ և 
ան դա մակ ցել է ՀՅԴ «Նա վա սար դյան» 
պա տա նե կան մի ու թյա նը: Միջ նա կարգ 
և ե րկ րոր դա կան ու սու մը շա րու նա կել է 
Ա զգային Խո րեն Խա նա մի րյա նի ան-
վան քո լե ջում:

1984 թ. ան դա մակ ցել է ՀՅԴ Լի բա-
նա նի ե րի տա սար դա կան մի ու թյան (ԼԵՄ) «Րաֆ ֆի» մաս նա ճյու ղին: 
1986 թ. փետր վա րին ըն դուն վել է Բեյ րու թի ամե րի կյան հա մալ սա րա-
նի բնա գի տու թյան բա ժին:

1989 թ. դեկ տեմ բե րին ստա ցել է գի տու թյան պսա կա վո րի վկա յա-
կան: 

1989 թ. Մ. Ջուլ հա ճյա նը նշա նակ վել է ՀՅԴ «Բաբ կեն Սյու նի» պա-
տա նե կան մի ու թյան վա րիչ, այդ պար տա կա նու թյուն ները կա տա րել 
մինչև 1991 թ. մարտ ա մի սը: 

1990 թ. հոկ տեմ բե րին եր դում է տվել և ան ցել ՀՅԴ «Զա վա րյան» 
ու սա նո ղա կան մի ու թյան շար քե րը:

1990 թ. սկզ բից մինչև 1992 թ. հու նիս ա մի սը բնա գի տու թյուն է դա-
սա վան դել Ա զգ. Գևորգ Չալ թա պա շյան և Գեր մա նա կան ե րկ րոր դա-
կան վար ժա րան նե րում: Աշ խա տել է նաև Բեյ րու թի ամե րի կյան հա-
մալ սա րա նի բնա գի տու թյան լա բո րա տո րի ա յում:

1992 թ. ա մուս նա ցել է և տե ղա փոխ վել Հա յաս տան: Նույն թվա-
կա նին ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ե րկ րա բա նա-
կան ֆա կուլ տե տի աս պի րան տու րան, զու գա հեռ մաս նակ ցել Ար ցա խի 

(1967-1993)
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ա զա տագ րա կան պայ քա րին:
Մ. Ջուլ հա ճյա նը զոհ վել է 1993 թ. օ գոս տո սի 23-ին ԼՂՀ Մար տու-

նու շր ջա նի Մար զի լի գյու ղի մոտ, ե րբ իր չորս մար տա կան ըն կեր նե րի 
հետ (Մե րու ժան Մո սի յան (ՀՅԴ Ար ցա խի ԿԿ ան դամ), Ար տակ Մնա-
ցա կա նյան, Լևոն Համ բար ձու մյան և Ռու դիկ Ա վա գյան) ստու գում է ին 
ԼՂՀ պաշտ պա նու թյան բա նա կի ա ռա ջա պահ ու ժե րի դիր քե րը: Նրա 
ա ճյունն ամ փոփ ված է Երևանի Ե ռաբ լուր հու շա հա մա լիր-պան թե ո-
նում: 

ԼՂՀ նա խա գա հի 2003 թ. մայի սի 8-ի ՆՀ-37 հրա մա նով՝ Մ. Ջուլ-
հա ճյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան հա մար» մե դա լով: 

2007 թ. նոյեմ բե րին Ե ՊՀ ե րկ րա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի օգ տա-
կար հա նա ծո նե րի և հան քա վայ րե րի կա բի նե տը ան վա նա կոչ վել է Մ. 
Ջուլ հա ճյա նի ան վամբ: 
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ՍԱՐԳՍՅԱՆԴԱՎԻԹԷԴԻԿԻ

Ծն վել է 1973 թ. հու նի սի 4-ին ԼՂԻՄ 
(այժմ՝ Արցախի Հանրապետություն) 
Մար տու նու շր ջա նի Հա ցի գյու ղում: 
1990 թ. գե րա զանց գնա հա տա կան նե րով 
ա վար տել է Ա շան գյու ղի միջ նա կարգ 
դպ րո ցը: Նույն թվա կա նին ըն դուն վել 
է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տե տի ռա դի ո-
ֆի զի կայի և է լեկտ րո նի կայի բա ժի նը: 
1993 թ. Ար ցա խում թե ժա ցող մար տե րը 
ստի պում են Դ. Սարգ սյա նին կի սատ 
թող նել ու սում նա ռու թյու նը հա մալ սա-
րա նում և վե րա դառ նալ հայ րե նի գյուղ 
ու ակ տի վո րեն մաս նակ ցել հայ րե նի քի 
ա զա տագրման պայ քա րին: Մաս նակ ցել 

է Աղ դա մի շր ջա նի մի շարք բնա կա վայ րե րի հա մար մղ ված մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին:

Դ. Սարգ սյա նը զոհ վել է 1994 թ. մայի սի 24-ին Յու սուփ ջան լու բնա-
կա վայ րում: Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է Հա ցի գյու ղի հու շա հա մա լի-
րում:

ԼՂՀ նա խա գա հի 2003 թ. թիվ 37 հրա մա նագ րով Դ. Սարգ սյա նը 
հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան հա մար» մե դա լով: 

(1973-1994)



351

ԼՂՀպաշտպանությաննախարարությանթույլտվությունը
ԴավիթՍարգսյանին՝ԱրցախիցԵրևանմեկնելու`քննություններ

հանձնելունպատակով
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ՍԱՐԳՍՅԱՆՏԻԳՐԱՆՍԱՐԳՍԻ

Ծն վել է 1965 թ. ապ րի լի 27-ին 
Երևա նում: 1982 թ. ա վար տել է Երևա-
նի թիվ 162 միջ նա կարգ դպ րո ցը: 1983 
թ. զո րա կոչ վել է խոր հր դային բա նակ 
և ծա ռա յու թյու նը ան ցկաց րել Լվո վում 
(Ուկրաինական ԽՍՀ) տե ղա բաշխ ված 
Հայկ Բժշ կյա նի (Գայի) ան վան «Եր կա-
թյա դի վի զի ա յում»: Ե ղել է հրե տա նու հե-
տա խու զա կան ջո կա տի հրա մա նա տար:

1985 թ. զո րացր վել է և նույն տա րում 
ըն դուն վել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի 
ե րե կո յան բա ժի նը: 

1988 թ. սկս ված ազ գային-ա զա-
տագրա կան շարժ ման ակ տիվ մաս նա-

կից նե րից մեկն էր: 1988 թ. ապ րիլ ամ սին հիմ նադ րել է «Մեծ Հայք» 
հայ րե նա սի րա կան կազ մա կեր պու թյու նը:

1989 թ. Տ. Սարգ սյա նը իր զի նա կից ըն կեր նե րի հետ «Մեծ Հայք», 
«Ա զա տու թյուն», «Նորք» հայ րե նա սի րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի մի աց ման արդյունքում ստեղ ծում է «Մեծն Տիգ րան» ա սո ցի ա ցի ան 
և ը նտր վում խորհր դի ան դամ: 

1990 թ. փետր վա րի 15-ին Տ. Սարգ սյա նի հա մա հե ղի նա կու թյամբ 
հրա պա րակ վեց հռ չա կա գիր-ծ րա գի րը, ո րով սկիզբ դր վեց «Մեծն Տիգ-
րան» աշ խար հա զո րային գն դի կազ մա վոր մա նը` իր հաս տի քային կա-
ռուց ված քով, սպա ռա զի նու թյամբ և դրո շով: Տ. Սարգ սյա նը ը նտրվում 
է գն դի շտա բի պետ, ռազ մա կան խորհր դի ան դամ` մաս նակ ցե լով 
Ե րաս խա վա նի, Վայ քի, Սի սի ա նի, Խն ձո րես կի, Կոռ նի ձո րի, Նոյեմ բե-
րյա նի պաշտ պա նա կան մար տե րին: 1990 թ. Տ. Սարգ սյա նը մշա կել և 
ի րա կա նաց րել է Հյու սի սային Ար ցա խի, Շա հու մյա նի շր ջա նի Էր քեջ, 
Մա նա շիդ, Բուզ լուխ գյու ղե րի ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րը:

1990 թ. ը նտր վել է Եր ևա նի քա ղա քային խորհր դի պատ գա մա վոր` 
աշ խա տանք տա նե լով ի րա վա բա նա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մում:

(1965-1991)
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1991 թ. նոյեմ բե րի 30-ին` Թո դան գյու ղի` հա կա ռա կոր դի կրա կա-
կե տե րի ո չն չաց ման ժա մա նակ, ծանր վի րա վոր վում է ա կա նի պայ-
թյու նից և մի քա նի օր ան ց` դեկ տեմ բե րի 9-ին, ստա ցած վեր քե րից 
մա հա նում: Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է Երևանի Ե ռաբ լուր հու շա հա-
մա լիր-պան թե ո նում:

ՀՀ նա խա գա հի 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 20-ի ՆՀ-640 հրա մա նագ րով՝ 
Տ. Սարգ սյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան խաչ» 1-ին 
աս տի ճա նի շքան շա նով: 

1998 թ. փետր վա րի 17-ին հետմահու պարգ ևատր վել է Ե ՊՀ ար ծա-
թե հու շա մե դա լով:

1994 թ. հոկ տեմ բե րին Ե ՊՀ ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի լսա-
րան նե րից մե կը ան վա նա կոչ վել է Տ. Սարգ սյա նի ան վամբ, ո րը վե րա-
նո րո գու մից և կա հա վո րե լուց հե տո վե րա բաց վեց 2007 թ. սեպ տեմ բե-
րին: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ որ դի: 
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(1966-1992)

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆՎԱՐԴԱՆՌՈԲԵՐՏԻ
(ԴՈՒՇՄԱՆ)

Ծն վել է 1966 թ. մար տի 9-ին Եր ևա-
նում: 1973-1983 թթ. սո վո րել է Եր ևա նի 
Հ. Թու մա նյա նի ան վան թիվ 32 միջ նա-
կարգ դպ րո ցում: 

1984-1986 թթ. Վ. Ստե փա նյա նը ծա-
ռայել է Աֆ ղանս տա նում տե ղա կայ ված 
խորհր դային բա նա կի ստո րա բա ժա-
նում նե րում: 1986 թ. մար տի 21-ին ԽՍՀՄ 
Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու-
թյան հրա մա նագ րով պարգևատր վել է 
«За отвагу» («Ա րի ու թյան հա մար») մե-
դա լով, 1988 թ. փետր վա րի 23-ին` «70 
лет вооруженных сил СССР» («ԽՍՀՄ 
զին ված ու ժե րի 70 տա րի») հո բե լյա նա-
կան մե դա լով: Աֆ ղանս տա նի նա խա-

գա հի 1988 թ. մայի սի 10-ի հրա մա նագ րով պարգևատր վել է «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа» («Ին տեր-
նա ցի ո նա լիս տ-մարտիկին ե րախ տա պարտ աֆ ղան ժո ղովր դից») մե-
դա լով, ի սկ ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի հա մա գու մա րի 
նա խա գա հու թյան հոկ տեմ բե րի 16-ի հրա մա նագ րով` «Ветерану-
интернационалисту» («Վե տե րան-ին տեր նա ցի ո նա լիս տին») հո բե-
լյա նա կան մե դա լով:

 Զո րացր վե լուց հե տո` 1986 թ., ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տը, սա կայն Ար ցա խյան 
շար ժու մը ստի պեց Վ. Ստե փա նյա նին կի սատ թող նել ու սու մը հա մալ-
սա րա նում և զին վո րագր վել հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան գոր ծին: 
1988 թ. նա ղե կա վա րել է Աֆ ղանս տա նում ծա ռա յած տղա նե րի կա մա-
վո րա կան խում բը, ո րը մաս նակ ցում էր Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ 
շր ջան ներ և Ար ցախ զենք ու զի նամ թերք ու ղար կե լու գոր ծին: 

1989-1992 թթ. Վ. Ստե փա նյա նը մաս նակ ցել է Իջ ևա նի, Նոյեմ բե-
րյա նի, Շամ շա դի նի, Ա րա րա տի, Վար դե նի սի, Գո րի սի և ԼՂՀ ի նք-
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նա պաշտ պա նա կան մար տե րին: Ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել 
Խո ջա լո ւի, Շու շի ի, Լես նոյի, Կրկ ժա նի, Մա լի բեյ լո ւի, Լա չի նի, Մար-
տա կեր տի, Աս կե րա նի, Բեր դա ձո րի և այլ բնա կա վայ րե րի ա զա տագր-
մա նը:

Վ. Ստե փա նյա նը զոհ վել է 1992 թ. հու լի սի 3-ին՝ մար տա կան 
կարևոր ա ռա ջադ րանք կա տա րե լիս, ԼՂՀ Մար տու նու շր ջա նի Մյու-
րի շեն գյու ղի ճա նա պար հին ա կա նի պայ թյու նից: Նրա ա ճյունն ամ-
փոփ ված է Երևանի Ե ռաբ լուր հու շա հա մա լիր-պան թե ո նում:

ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան 1993 թ. թիվ 0259-1 
ո րոշ մամբ՝ Վ. Ստե փա նյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-
կան խաչ» 1-ին աս տի ճա նի շքան շա նով: ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի 
նա խա գա հու թյան 1994 թ. մայի սի 6-ի թիվ 0334-1 ո րոշ մամբ ար ժա-
նա ցել է «Շու շի ի ա զա տագր ման հա մար» մե դա լի: ԼՂՀ պաշտ պա-
նու թյան նա խա րա րի 1995 թ. հուն վա րի 29-ի թիվ 13 հրա մա նով՝ Վ. 
Ստե փա նյա նը հետ մա հու ստա ցել է կա պի տա նի զինվորական կո չում: 
ՀՀ նա խա գա հի 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 20-ի ՆՀ-640 հրա մա նագ րով 
պարգևատր վել է «Մար տա կան խաչ» 2-րդ աս տի ճա նի շքան շա նով, 
նույն թվա կա նին ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի դեկ տեմ բե րի 20-ի 
թիվ 586 հրա մա նով` «1992-1994 թթ. մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մաս նա կից» կրծ քան շա նով: 

1998 թ. փետր վա ր 17-ին հետ մա հու պարգևատրվել է Ե ՊՀ ար ծա-
թե հու շա մե դալով: 

ԱՊՀ մաս նա կից պե տու թյուն նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րի ղե կա-
վար նե րի խորհր դին ա ռըն թեր մար տիկ-ին տեր նա ցի ո նա լիստ նե րի 
գոր ծե րով կո մի տե ի 2005 թ. փետր վա րի 19-ի ո րոշ մամբ հետ մա հու 
պարգ ևատր վել է «Ветеран боевых действий» («Մար տա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի վե տե րան») մե դա լով: Նույն պարգ ևը ստա ցել է նաև 
2007 թ. փետր վա րի 23-ին:

1994 թ. Ե ՊՀ ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի լսա րան նե րից մե կը 
ան վա նա կոչ վել է Վ. Ստե փա նյա նի ան վամբ, ո րը վե րա նո րո գու մից 
և կա հա վո րու մից հե տո կր կին վե րա բաց վել է 2007 թ. սեպ տեմ բե րին: 
ԼՂՀ Շու շի քա ղա քի փո ղոց նե րից մե կը կրում է «Դուշ ման-Վար դան 
Ստե փա նյան» ա նու նը: Եր ևա նի Գ. Նժ դե հի 56 հաս ցե ում գոր ծում է 
«Դուշ ման-Վար դան Ստե փա նյան» տուն-թան գա րան գրա դա րա նը: 

ԼՂՀ Մար տու նու շր ջա նի Մյու րի շեն գյու ղի մո տա կայ քում կանգ-
նեց ված է հու շա կո թող` նվիր ված Վ. Ստե փա նյա նի հի շա տա կին:
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ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆԱՐԹՈՒՐՎՈԼՈԴՅԱՅԻ

Ծն վել է 1966 թ. մայի սի 20-ին ՀԽՍՀ 
Գո րի ս քա ղաքում: 1983 թ. ա վար տել է 
տե ղի թիվ 2 միջ նա կարգ դպ րո ցը: 

1984-1986 թթ. ծա ռայել է խորհրդային 
բա նա կում` Չի տայի մո տո րաց ված զո-
րա մա սում:

1987 թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի ե րկ րա բա նա կան 
ֆա կուլ տե տը:

1988 թ. Ար ցա խյան շարժ ման սկզ բից 
ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն է ցու ցա բե րել 
կա մա վո րա կան ջո կա տի աշ խա տանք-
նե րին, ո րի հրա մա նա տարն էր Վազ գեն 
Սարգ սյա նը:

1988 թ. դեկ տեմ բե րի 7-ի Սպի տա կի 
ե րկ րա շար ժից հե տո Ա. Փար սա դա նյա նը մաս նակ ցել է փր կա րա րա-
կան գործողություննե րին: 

Ա. Փար սա դա նյա նը մեկն էր այն ա զա տա մար տիկ -ու սա նողնե րից, 
ո րոնք, կի սատ թող նե լով ու սում նա ռու թյու նը, զին վո րագր վեցին հայ րե-
նի քի պաշտ պա նու թյան գոր ծին: Մաս նակ ցել է Գո րի սի, Կոռ նի ձո րի, 
Կա պա նի, Մեղ րի ի, Ա գա րա կի պաշտ պա նա կան մար տե րին` կան խե-
լով ա դր բե ջա նա կան հրո սակ նե րի մուտ քը Սյու նիք: 

Ա. Փար սա դա նյա նը զոհ վել է 1990 թ. հու լի սի 5-ին` հայ րե նի քի ան-
կա խու թյան հա մար մղ վող պայ քա րում: Նրա ա ճյունն ամ փոփ ված է 
Գո րիս քա ղա քի գե րեզ մա նա տա նը:

1998 թ. փետրվարի 17-ին հետմահու պարգևատրվել է ԵՊՀ 
պատվոգրով և դրամական պարգևով:

ՀՀ նա խա գա հի 2002 թ. հու նի սի 1-ի հրա մա նագ րով՝ Ա. Փար սա դա-
նյա նը հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Ա րի ու թյան» մե դա լով:

2007 թ. սեպ տեմ բե րին Ե ՊՀ ե րկ րա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի կա-
ռուց ված քային ե րկ րա բա նու թյան և քար տե զագ րու թյան կա բի նե տը 
ան վա նա կոչ վել է Ա. Փար սա դա նյա նի ան վամբ:

(1966-1990)





ՄԱՍՉՈՐՐՈՐԴ



ԱՐ ՑԱԽՅԱՆ 
ԳՈՅԱ ՊԱՅ ՔԱ ՐԻՆ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԱԾ 

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԸ
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Ազգալդյան Լեոնիդ Ռուբենի - Ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, գի տաշ խա-

տող (զոհ ված)

ԱլեքսանյանԱշոտՍեյրանի - Փի լի սո փա յու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող 

ԱլեքսանյանԱրտեմՍարգսի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող 

ԱլոյանԹեմուրՋնդիի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող 

ԱղաբաբյանԳրիգորՍպարտակի - Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող 

ԱղաջանյանԿարենԶավենի - Աշ խար հագ րա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող 

ԱմիրաղյանՍոսՍերյոժայի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող 

ԱնտոնյանԱրմենՆորայրի - Ե րկ րա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող 

Աչիքգյոզյան Սիմոն Հովհաննեսի - Ե րկ րա բա նա կան ֆա կուլ տետ, 

դա սա խոս (զոհ ված) 

ԱչիքգյոզյանՕհանՍիմոնի- Ե րկ րա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող 

ԱռուստամյանՄհերԲենիկի - Քի մի ա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող 

ԱսատրյանԱլեքսանՖելիքսի - Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող (ան հայտ կո րած) 

ԱվագիմյանՎաչագանՌաֆայելի - Տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տետ, 

ու սա նող (զոհ ված) 

ԱվագյանԱրայիկՎարուժանի - Աշ խար հագ րա կան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող 

ԱվագյանԷդուարդԼվովի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող 

(զոհ ված) 

ԱվակիմյանԼևոնՎալենտինի - Ար ևե լա գի տա կան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող 

ԱվանեսյանԱրաՀամբարձումի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող (զոհ ված) 

ԱվանեսյանԱրսենՌոդիկի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող 
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ԱվանեսյանԶաքարՍլավիկի - Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա նող 

(զոհ ված) 

ԱվանեսյանՄհերՇուրայի - Տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող 

ԱվետիսյանԱրտակՍուրենի- Ար ևե լա գի տա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող 

ԱրշակյանՀապետԿորյունի- Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող (զոհ ված) 

ԱփանյանՆազարեթՀամբարձումի - Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող 

ԲախշյանՎարդանԱզատի - Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, աս պի րանտ 

(զոհ ված)

 Բաղդասարյան Ալբերտ Անդրանիկի - Աշ խար հագ րա կան ֆա կուլ-

տետ, ու սա նող

 ԲաղդասարյանԼևոնՄիքայելի - Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող

ԲաղշեցյանԱրաՎազգենի - Մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տետ, դո ցենտ, 

դա սա խոս

 ԲարբարյանՆերսեսԳրիգորի - Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող (զոհ ված)

 ԲարսեղյանԱրսենԳեորգիի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

 ԲեկթաշյանԱրմենԺորայի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

Գրիգորյան Ռուբեն Սարգսի - Արտասահմանյան քաղաքացիների 

նախապ. ֆակուլտետի հայոց լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս

ԳյորգյանՖուրմանԱրկադյայի- Տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող (զոհ ված)

ԳևորգյանԱրսենԱլֆրեդի- Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ԳևորգյանԳարեգինՎոլոդյայի - Մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող

ԳևորգյանԳարիկՍուրենի - Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, գի տաշ-

խա տող

ԳևորգյանՍամվելԳառնիկի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

 ԴաբաղյանԱրտակԱրտաշեսի - Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա նող
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ԴալլաքյանԿամոՍարիբեկի - Ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա նող

 ԴալլաքյանՎարդանՏիգրանի- Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա նող 

(զոհ ված) 

ԵղիազարյանԱրթուրԱլբերտի - Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա նող 

ԵսայանԱրտակՆորիկի - Ար ևե լա գի տա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ԹադևոսյանՌուբենՎովայի- Տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող (զոհ ված) 

ԻշխանյանՎազգենԱլեքսանդրի- Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող 

ԻսկանդարյանԳագիկ Աղասի - Ար ևե լա գի տա կան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող

ԼալայանԳեղամՌաֆիկի - Ֆիզ դաս տի ա րա կու թյան և սպոր տի ամ-

բի ոն,  դա սա խոս

ԽաչատրյանԱշոտՌաֆիկի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

ԽաչատրյանԱրտակՄեխակի- Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

ԽաչատրյանՏիրանՎազգենի - Ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա նող

Խոջյան ՍարգիսՎրեժի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող 

(զոհ ված)

ԾերունյանՎարդանԱլեքսանի - Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող

ԿարապետյանԿարենՖրիկի- Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

ԿետիկյանԱրայիկԺիրայրի - Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ԿնյազյանԱկսելՊարգևի- Մե խա նի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա նող

Կոթոլյան Արմեն Վանիկի - Ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա նող (զոհ-

ված)

Կրպեյան Թաթուլ Ժորժիկի - Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա նող 

(զոհ ված)

ՀակոբյանԱրամԱշոտի- Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ՀակոբյանՎաչագանՍերգեյի- Բա նա սի րա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

ՀայրումյանՀրաչիկԻշխանի- Տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող
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ՀարությունյանԹաթուլԱրկադիի - Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

ՀովակիմյանՎահագնՄիսակի- Փի լի սո փա յու թյան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող

ՀովհաննիսյանԱրմեն Սերյոժայի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, 

ու սա նող

ՀովհաննիսյանԼեռնիկԼենդրուշի- Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

ՀովհաննիսյանՀովսեփ- Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ՀովհաննիսյանՎարդանՆասլետի- Տն տե սա գի տա կան ֆա կուլ տետ, 

ու սա նող (զոհ ված)

ՀովսեփյանԱրմենԱշոտի- Աշ խար հագ րա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ՂազարյանԱրսենՎարդգեսի- Մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող (զոհ ված)

ՂուկասյանՍևակԱրազի55 - Բա նա սի րա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ՂևոնդյանՊետրոսԱրշալույսի - Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող (զոհ ված)

ՄակարյանԱրմենՀովհաննեսի- Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, դո-

ցենտ, դա սա խոս

ՄանգասարյանՄհեր - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ՄարությանՆորայր Յուրիի - Բա նա սի րա կան ֆա կուլ տետ, աս պի-

րանտ (զոհ ված)

Մեժլումյան ՀամլետՎանյայի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող

ՄիքայելյանՍուրենՎարուժանի-Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող

ՄկրտչյանՂևոնդ - Ֆիզիկայի ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ՄկրտչյանՄկրտիչՎազգենի- Ե րկ րա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

Մնացականյան Կարեն Ռազմիկի - Ար ևե լա գի տա կան ֆա կուլ տետ, 

ու սա նող

ՄնացականյանՍանասարԼավրենտիի- Մե խա նի կայի ֆա կուլ տետ, 

ու սա նող (զոհ ված)

ՄովսիսյանԱրմեն Արշակունու - Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող
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ՆազարյանԱրկադիԽաչիկի - Աշ խար հագ րա կան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող

ՆազարյանԲաբկենՆորիկի- Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

ՇահբազյանՍտեփան- Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ՉախոյանՆվերԽաչիկի-Ար ևե լա գի տա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ՊախալովՎալերիԲորիսի- Ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, դա սա խոս

ՊետրոսյանԷմիլԼեոնարդի- Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

ՊետրոսյանՏիգրանՀրանտի-Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող (զոհ ված)

Պետրոսյան Տիգրան Ֆերդինանտի - Բա նա սի րա կան ֆա կուլ տետ, 

ու սա նող

ՊողոսյանԱրթուրԱրմենի- Ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա նող

Ջուլհաճյան Մհեր Արամի - Ե րկ րա բա նա կան ֆա կուլ տետ, աս պի-

րանտ (զոհ ված)

ՍայադյանՀամիկՅախշիբեկի- Աշ խար հագ րա կան ֆա կուլ տետ, ու-

սա նող

ՍարգսյանԱրաՆվերի- Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ՍարգսյանԳարուշԼևոնի- Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ՍարգսյանԴավիթԷդիկի - Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, ու սա նող 

(զոհ ված)

ՍարգսյանԷդուարդՍուրենի- Ռա դի ո ֆի զի կայի ֆա կուլ տետ, դա սա-

խոս

ՍարգսյանԻգորԹադևոսի- Ե րկ րա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող

ՍարգսյանՏիգրանՍարգսի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող (զոհ ված)

ՍարդարյանՌոմանԴավիթի- Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

Ստեփանյան Վարդան Ռոբերտի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, 

ուսա նող (զոհ ված)

Վարդանյան Ավետիս Վարդանի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, 

ուսա նող

Վարդանյան Գևորգ Սերյոժայի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, 

ուսա նող
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Վարդանով Վլադիմիր Թևանի - Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, 

ուսա նող

ՓարսադանյանԱրթուրՎոլոդյայի - Ե րկ րա բա նա կան ֆա կուլ տետ, 

ու սա նող (զոհ ված)

 ՔամալյանՕլեգԱրմանի- Քի մի ա կան ֆա կուլ տետ, դո ցենտ, դա սա-

խոս

ՔոսյանՎաչագանԱվետիսի- Ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ, ու սա-

նող

ՖրանկյանԱրամՀայկի- Ար ևե լա գի տա կան ֆա կուլ տետ, ու սա նող
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

№1

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆԴԵՊՈՒՏԱՏՆԵՐԻԼՂԻՄXXԳՈՒՄԱՐՄԱՆ

ՍՈՎԵՏԻԱՐՏԱՀԵՐԹՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ

ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԼՂԻՄ-ԸԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆՍՍՀ-ԻԿԱԶՄԻՑՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՍՍՀ-ԻԿԱԶՄՀԱՆՁԵԼՈՒՀԱՄԱՐԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆՍՍՀԵՎ

ՀԱՅԿԱԿԱՆՍՍՀԳԵՐԱԳՈՒՅՆՍՈՎԵՏՆԵՐԻԱՌՋԵՎ

ՄԻՋՆՈՐԴԵԼՈՒՄԱՍԻՆ

20 փետր վա րի 1988 թ.

Ստե փա նա կերտ

Լ սե լով ու քն նար կե լով ժո ղովր դա կան դե պու տատ նե րի ԼՂԻՄ սո-

վե տի դե պու տատ նե րի ե լույթ նե րը «Լ ՂԻՄ-ը Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ-ի 

կազ մից Հա կա կան ՍՍՀ-ի կազմ հան ձե լու հա մար Ա դր բե ջա նա կան 

ՍՍՀ և Հայ կա կան ՍՍՀ Գե րա գույն սո վետ նե րի ա ռջև մի ջնոր դե լու 

մա սին»՝ ժո ղովր դա կան դե պու տատ նե րի Լեռ նային Ղա րա բա ղի XX 

գու մար ման մար զային սո վե տի ար տա հերթ նս տաշր ջա նը Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 

Է.

Ըն դա ռա ջե լով ԼՂԻՄ-ի աշ խա տա վոր նե րի ցան կու թյուն նե րին՝ 

խնդ րել Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ Գե րա գույն սո վե տին ու Հայ կա կան 

ՍՍՀ Գե րա գույն սո վե տին խոր ը մբռն ման զգա ցում դրս ևո րել Լեռ-

նային Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան իղ ձե րին և լու ծել ԼՂԻՄ-ը 

Ա դրբե ջա նա կան ՍՍՀ-ի կազ մից Հա կա կան ՍՍՀ-ի կազմ հան ձե լու 

հար ցը, մի ա ժա մա նակ միջ նոր դել ՍՍՀՄ Գե րա գույն սո վե տի ա ռջև 

ԼՂԻՄ-ը Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ-ի կազ մից Հա կա կան ՍՍՀ-ի կազմ 

հան ձե լու հար ցի դրա կան լուծ մա նը։

« Սո վե տա կան Ղա րա բաղ», 21 փետր վա րի 1988 թ.
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№2

ԴԻՄՈՒՄ

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻԵՎՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԱՇԽԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻՆ,ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻՆ

26 փետր վա րի 1988 թ.

 Թան կա գի՛ն ըն կեր ներ:

 Դի մում եմ ձեզ Լեռ նային Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ ստեղծ ված 

ի րա դար ձու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ:

 Բարձ րաց վել է այդ ի նք նա վար մարզն Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ-ից 

Հայ կա կան ՍՍՀ-ի կազ մի մեջ ան ցնե լու հար ցը: Դրան հա ղորդ վել են 

սրու թյուն ու դրա մա տի կու թյուն, ո րոնք հան գեց րել են լար վա ծու թյան 

և ան գամ օ րեն քի շր ջա նակ նե րից դուրս ե կող գոր ծո ղու թյուն նե րի: 

Ան կեղծ ա սեմ. ՍՄԿԿ Կենտ կոմն ան հանգս տա ցած է ի րա դար ձու-

թյուն նե րի նման զար գա ցու մից. այն հղի է ա մե նա լուրջ հետ ևանք նե-

րով:

 Մենք կողմ նա կից չենք այն բա նի, որ խու սա փենք տար բեր գա ղա-

փար նե րի ու ա ռա ջար կու թյուն նե րի բա ցա հայտ քն նար կու մից, բայց 

դա հար կա վոր է ա նել հան գիստ, դե մոկ րա տա կան պրո ցե սի և օ րի-

նա կա նու թյան շր ջա նակ նե րում, թույլ չտա լով, որ նվա զա գույն ի սկ 

չա փով վնաս վի մեր ժո ղո վուրդ նե րի ին տեր նա ցի ո նա լիս տա կան հա-

մախմբ վա ծու թյու նը: Չի կա րե լի ժո ղովր դի ճա կա տագ րի ան չափ լուրջ 

հար ցե րը են թար կել տա րեր քի և հույ զե րի կամ քին:

 Շատ կար ևոր են սե փա կան հոգ սե րը գնա հա տել ոչ մի այն տե ղա-

կան պայ ման նե րի ա ռու մով, այլև հաշ վի առ նե լով ե րկ րում ծա վալ ված 

հե ղա փո խա կան նո րաց ված պրո ցես նե րը: 

Այո, մեր կյան քում չլուծ ված պրոբ լեմ ներ կան, բայց ե րկ պա ռա կու-

թյուն նե րի և մի մյանց նկատ մամբ ժո ղո վուրդ նե րի ան վս տա հու թյան 

բոր բո քու մը մի այն նրանց կխան գա րի դրանց լուծ մա նը: Դա կհա կա-

սեր մեր սո ցի ա լիս տա կան սկզ բունք նե րին և մեր բա րո յա կա նու թյա նը, 

սո վե տա կան մարդ կանց բա րե կա մու թյան ու եղ բայ րու թյան ա վան-

դույթ նե րին:

 Մենք ապ րում ե նք բազ մազգ ե րկ րում, ա վե լին, բո լոր հան րա պե-

տու թյուն նե րը, բո լոր մար զե րը, ան գամ քա ղաք ներն ու ա վան նե րը 
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մե զա նում բազ մազգ են: Եվ լե նի նյան ազ գային քա ղա քա կա նու թյան 

ի մաստն այն է, որ յու րա քան չյուր մարդ, յու րա քան չյուր ա զգ կա րո ղա-

նա ա զա տո րեն զար գա նալ, որ յու րա քան չյուր ժո ղո վուրդ կա րո ղա նա 

բա վա րա րել իր պա հանջ մունք նե րը հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 

կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում, մայ րե նի լեզ վում ու մշա կույ թում, սո վո-

րույթ նե րում ու հա վա տա լիք նե րում:

 Սո ցի ա լիս տա կան ին տեր նա ցի ո նա լիզ մը մեր հս կա յա կան ու ժի 

աղ բյուրն է: Ժո ղո վուրդ նե րի իս կա կան եղ բայ րու թյուն ու մի աս նու-

թյուն` ա հա սա է մեր ու ղին:

 Լավ է ա սել հայ մեծ բա նաս տեղծ Ե. Չա րեն ցը, դի մե լով սո վե տա-

կան Ա դր բե ջա նին.

 

 Հա նուն հնում կրած ան հուն տա ռա պան քի,

 Հա նուն այ սօր կոփ վող կյան քի լի ահն չյուն,

 Հա նուն ան մահ մեր դա շին քի և հաշտ կյան քի, 

Եղ բայ րա կան ժո ղովր դին ող ջո՜ւյն, ող ջո՜ւյն...

 

Եվ դրան որ քան լավ են ար ձա գան քում ա դր բե ջա նա կան ժո ղովր դի 

մեծ զա վակ Ս. Վուր ղու նի խոս քե րը. «Մենք ապ րում ե նք ոչ թե հարևա-

նու թյամբ, այլ մեկ մե կու մեջ: Ժո ղո վուրդ նե րը վա ղե մի ժա մա նակ նե-

րից օ ջա խի կրակ և հա նա պա զօ րյա հաց են փոխ ա ռել ի րա րից»: 

Ոչ մի մայր չի հա մա ձայ նի, որ իր զա վակ նե րին ազ գային գժ տու-

թյուն ներ սպառ նան բա րե կա մու թյան, հա սա րա կու թյան, փո խօգ նու-

թյան ամ րա կուռ կա պե րի` սո ցի ա լիզ մի հի րա վի մեծ նվաճ ման փո խա-

րեն:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զում քիչ թե րու թյուն ներ 

ու դժ վա րու թյուն ներ չեն կու տակ վել: Մար զի նոր ղե կա վա րու թյու նը 

պետք է շտապ մի ջոց ներ ձեռ նար կի վի ճա կը շտ կե լու հա մար: ՍՄԿԿ 

Կենտ րո նա կան կո մի տեն այս ա ռու մով հս տակ հանձ նա րա րա կան-

ներ է տվել և ան մի ջա կա նո րեն կհետ ևի դրանց կա տար մա նը: 

Այժմ ա մե նագլ խա վորն է՝ կենտ րո նա նալ ստեղծ ված ի րա վի ճա կի 

հաղ թա հար ման, Ա դր բե ջա նում և Հա յաս տա նում կու տակ ված կոնկ-

րետ տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, է կո լո գի ա կան և այլ պրոբ լեմ նե րի 

լուծ ման վրա մեր ամ բողջ ե րկ րում ի րա կա նաց վող վե րա կա ռուց ման 

ու նո րաց ման քա ղա քա կա նու թյան ո գով:
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 Հար կա վոր է թանկ գնա հա տել և ը ստ ա մե նայ նի ամ րապն դել 

ա դրբե ջա նա կան ու հայ ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան ա վան դույթ-

նե րը, ո րոնք ձեռք են բեր վել սո վե տա կան իշ խա նու թյան տա րի նե րին: 

Մի այն այս պի սի մո տե ցումն է հա մա պա տաս խա նում ՍՍՀՄ բո լոր ժո-

ղո վուրդ նե րի իս կա կան շա հե րին:

 Դուք գի տեք, որ մտադ րու թյուն կա մեր կու սակ ցու թյան Կենտ րո-

նա կան կո մի տե ի հա տուկ պլե նում նվի րել ազ գային հա րա բե րու թյուն-

նե րի զար գաց մա նը: Քն նարկ վե լու են այդ կար ևո րա գույն հա սա րա-

կա կան ո լոր տի բազ մա թիվ հար ցեր և լե նի նյան ազ գային քա ղա քա-

կա նու թյան սկզ բուն քային նվա ճում նե րի բա զայի վրա նշ վե լու են սո-

ցի ա լա կան, տն տե սա կան, մշա կու թային և այլ պրոբ լեմ նե րի կոնկ րետ 

լուծ ման ու ղի նե րը:

 Մենք բո լորս մի ա սին սո վե տա կան քա ղա քա ցի ներ ե նք, մենք ու-

նենք ը նդ հա նուր պատ մու թյուն, ը նդ հա նուր հաղ թա նակ ներ, հետ ևում 

ե նք թո ղել մեծ աշ խա տանք, դառ նու թյուն ներ ու կո րուստ ներ: Մենք 

զբաղ ված ե նք վե րա կա ռուց ման մեծ գոր ծով, ո րի հա ջո ղու թյու նից է 

կախ ված սո ցի ա լիզ մի, մեր հայ րե նի քի, մե զա նից յու րա քան չյու րի ճա-

կա տա գի րը: 

Ես դի մում եմ ձեզ, ըն կեր ներ, ձեր գի տակ ցու թյանն ու պա տաս-

խա նատ վու թյա նը, ձեր ող ջամ տու թյա նը: Այս փոր ձու թյան ժա մին էլ 

պաշտ պա նենք մեր սո վե տա կան ին տեր նա ցի ո նա լիզ մը, այն բա նի 

ան սա սան հա վա տը, որ մի այն մեր բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մե րաշխ 

ըն տա նի քում մենք կա րող ե նք ա պա հո վել մեր հա սա րա կու թյան ա ռա-

ջա դի մու թյու նը, նրա բո լոր քա ղա քա ցի նե րի բա րօ րու թյու նը: 

Ես ձեզ կոչ եմ ա նում հան դես բե րել քա ղա քա ցի ա կան հա սու նու-

թյուն ու համ բե րու թյուն, վե րա դառ նալ նոր մալ կյան քի ու աշ խա տան-

քի, պահ պա նել հա սա րա կա կան կար գը:

 Ժամն է ող ջա խո հու թյան ու սթափ վճիռ նե րի:

Մ.ԳՈՐԲԱՉՈՎ

« Սո վե տա կան Հա յաս տան», 27 փետր վա րի 1988 թ.
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№3

В МИД СССР

19 ноября 1988 г.
Москва

19 ноября первый заместитель министра иностранных дел СССР 
А. А. Бессмертных пригласил в МИД СССР посла США в Москве Дж. 
Мэтлока и сделал ему следующее заявление.

Комиссия по иностранным делам сената США приняла резолюцию 
по вопросу о Нагорном Карабахе.

В этом официальном документе излагаются «претензии» и 
«требования» к советской стороне, предпринимается бесцеремонная 
попытка указывать ей, как, по мнению американских властей, 
следовало бы решать эту сугубо внутреннюю проблему. По существу 
американские законодатели претендуют на то, чтобы предписывать 
образ действий суверенным народам другого государства.

Такое решение сенатской комиссии вызвало острую реакцию 
советских граждан, и это возмущение нельзя не понять. Хорошо 
известно, какие усилия предпринимаются самими представителями 
азербайджанского и армянского народов, республиканскими и 
центральными властями, чтобы урегулировать конфликтную 
ситуацию в Нагорном Карабахе, решение которой предполагает особо 
деликатный и ответственный подход, требующий учета множества 
факторов.

В этих условиях грубое и непрошенное вмешательство не только 
противоречит элементарным нормам международного права, но 
и способно спровоцировать дестабилизацию, привести к новым 
страданиям для людей в момент, когда наметилась тенденция к 
урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Послу Дж. Мэтлоку, 
на днях проехавшему по Армении и Азербайджану, это должно быть 
известно.

Мы не можем рассматривать эту подстрекательскую акцию 
иначе, как рецидив «холодной войны», который способен нанести 
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ущерб усилиям двух наших стран, направленным на обеспечение 
конструктивного развития советско-американских отношений.

МИД СССР уполномочен заявить решительный протест 
американской стороне в связи с указанной попыткой грубого 
вмешательства во внутренние дела Советского Союза.

«Правда», 20 ноября 1988 г.

№4

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«О ВВЕДЕНИИ ОСОБОЙ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 

НАГОРНО - КАРАБАХСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР»

12 января 1989 г.

В связи с продолжающейся напряженностью межнациональных 
отношений в Нагорно-Карабахской области и вокруг нее, в целях 
предотвращения их дальнейшего обострения и стабилизации обста-
новки и этом регионе, с учетом предложений партийных и государ-
ственных органов Азербайджанской ССР и Армянской ССР, а также 
Комиссии Совета Национальностей Президиума Верховного Совета 
СССР, рассмотрев данный вопрос с Президиумом Верховного Совета 
Азербайджанской ССР, в соответствии с пунктом 14 статьи 119 
Конституции СССР постановляет:

1. Ввести временно в Нагорно-Карабахской автономной обла-
сти особую форму управления при сохранении статуса Нагорного 
Карабаха как автономной области в составе Азербайджанской ССР.

Образовать Комитет особого управления Нагорно-Карабахской ав-
тономной областью под представительством тов. Вольского А. И.

Приостановить полномочия Совета народных депутатов Нагорно-
Карабахской автономной области двадцатого созыва и его исполни-
тельного комитета впредь до проведения выборов нового состава 
Совета.

2. Установить, что Комитет особого управления Нагорно-
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Карабахской автономной областью подчиняется непосредственно 
высшим органам государственной власти и управления Союза ССР, 
обладает в полном объеме полномочиями Совета народных депутатов 
автономной области и его исполнительного комитета, а председатель 
Комитета – правами и обязанностями председателя исполнительного 
комитета областного Совета народных депутатов.

Возложить на указанный Комитет руководство местными органа-
ми государственной власти и управления Нагорно-Карабахской ав-
тономной области, а также передать ему в качестве рабочего органа 
аппарат исполнительного комитета областного Совета народных де-
путатов.

3. Установить, что на период действия настоящего Указа распо-
ложенные на территории Нагорно-Карабахской автономной области 
предприятия, учреждения и организации союзного и республиканско-
го подчинения, а также их филиалы, цехи и другие структурные под-
разделения подчиняются Комитету по кругу вопросов, определяемо-
му Советом Министерств СССР с учетом мнения Совета Министров 
Азербайджанской ССР.

Органы печати, радио и телевидения, других средств массовой 
информации, издательства, полиграфические предприятия, органы 
внутренних дел, а также учреждения культуры, народного образования, 
здравоохранения и иные организации непроизводственной сферы вне 
зависимости от их подчиненности и ведомственной принадлежности 
осуществляют свою деятельность под непосредственным руковод-
ством Комитета или уполномоченных им лиц. 

Деятельность прокуратуры и судов на территории Нагорно-
Карабахской автономной области осуществляется согласно действу-
ющему законодательству и порядку, который устанавливают соответ-
ственно Генеральный прокурор СССР, Министерство юстиции СССР 
и Верховный Суд СССР.

4. Предоставить право Комитету особого управления Нагорно-
Карабахской автономной областью:

приостанавливать полномочия районных, городских, сельских, 
поселковых Советов народных депутатов Нагорно-Карабахской авто-
номной области, их исполнительных и распорядительных органов, а 



374

также назначать и организовывать проведение выборов в указанные 
местные Советы;

приостанавливать противоречащую Конституции и законода-
тельству СССР деятельность общественных организаций и самоде-
ятельных объединений или, в случае необходимости, распускать их. 
Регистрация или роспуск указанных организаций и объединений, 
имеющих республиканские или общесоюзные органы, производятся 
по согласованию с этими органами;

 при необходимости входить с предложениями по вопросам госу-
дарственного, хозяйственного и социально-культурного строитель-
ства непосредственно в Президиум Верховного Совета СССР, Совет 
Министров СССР, министерства, государственные комитеты и ведом-
ства СССР.

5. Приостановить временно на территории Нагорно-Карабахской 
автономной области действие пунктов 2, 3 и абзаца третьего пункта 
5 статьи 6 и статьи 7 Закона СССР «О государственном предприятии 
(объединении)».

Президиуму Верховного Совета Азербайджанской ССР принять 
соответсвующие решения, вытекающие из настоящего Указа.

Настоящий Указ ввести в действие с 20 января 1989 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Горбачев
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. Ментешашвили

Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. 
Документы и комментарий/Сост., отв. ред., авт. вступ. ст. и коммент. 

д. ю. н., проф. Ю. Г. Барсегов, Т. 1, Москва, 2008 г., стр. 671-672.
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№5

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМАНДИРОВКА
Наш корреспондент беседует с первым заместителем начальника 

Главного следственного управления Прокуратуры СССР В. И. 
ИЛЮХИНЫМ

- Виктор Иванович, недавно принятый Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о введении особой формы управления 
в НКАО вступил в силу. Помогает ли вам Указ в вашей работе?

- О результатах говорить еще рано. Однако я приветствую при-
нятое решение. В июле 1988 года Верховный Совет страны еше раз 
подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью 
Азербайджанской ССР. Однако уже после этого обком партии принял 
постановление о выходе областной партийной организации из состава 
Компартии республики. Вслед за ним аналогичные решения принима-
ют сессия областного Совета, комсомол и облпотребсоюз. Подобные 
действия явно не способствовали налажива нию контактов, напротив, 
уг лубляли конфликт между двумя народами. Нежелание соблюдать 
уставной порядок, дисциплину мы испытали и на себе. Еще в апреле 
прошлого года было возбуждено уголов ное дело в отношении депута-
та областного Совета директора Карабахского шелкового комбината 
Р. Атаяна за массовые незаконные увольнения работниц-азербайджа-
нок.

Мы обратились в исполком облсовета с просьбой дать согласие на 
привлечение его к ответственности. Но, вопреки всякому здравому 
смыслу, нам отказали. Президиум Верховного Совета Азербайджан-
ской ССР отменил решение облсовета, а материалы возвратил на но-
вое рассмотрение. Прошло несколько месяцев, а областной Совет и 
не подумал рассмотреть наше ходатайство. Теперь этот вопрос решен.

- Вашу бригаду многие считают своего рода ударным отря-
дом в борьбе за нормализацию обстановки в регионе, который 
очистит республику от паутины коррупции. На сколько успешно 
идет работа в этом направлении?

 - За преступления, совершенные в Баку, Кировабаде, Шеки, За-
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каталы и других регионах, арестованы десятки лиц. Ряд дел, в том 
числе и за разжигание национальной розни, уже переданы в суды. За 
изготовление и хранение оружия приговорены к лишению свободы 
трое работников вневедомственной охраны ОВД района имени 26 Ба-
кинских комиссаров города Баку. За изготовление и распространение 
листовок националистического характера Бакинский городской суд 
осудил рабочего ювелирной фабрики Н. Гулиева на 2,5 года лишения 
свободы. Вынесены также приговоры по ряду хулиганских действий, 
погромов квартир, умышленные убийства. Значительные сложности 
возникли при установлении виновных в гибели военнослужащих Б. 
Гусева, О. Юрченко и А. Косенко. Но все это уже позади. Убийца 
вскоре предстанет перед судом.

Следственной группой Прокуратуры СССР сейчас ведется след-
ствие по предприятиям Министерства автомобильного транспорта. 
Ряд должностных лиц арестован. Прокуратурой республики рассле-
дуются приписки хлопка в нескольких хозяйствах. Установлено, что 
они совершались с участием руководителей районов, и в частности 
секретарей райкомов партии. Скоро будет направлено в суд дело о 
преступной деятельности «цеховиков», действовавших в Сумгаите. 
Нами возбуждены уголовные дела о взяточничестве работников Азер-
байджанского центрального института усовершенствования учителей 
и училища № 25 города Баку. Вскрыты факты поборов, вымогательств 
и хищений на других предприятиях и учереждениях республики.

К нам поступает масса заявлений по поводу хищений, растрат, взя-
точничества – словом, материалов предостаточно. Однако приступить 
к большинству из них мы пока не в состоянии. Не хватает времени, 
сил, людей. Из более чем 300 наших следователей свыше 250 заняты 
расследованием дел о погромах, насилиях, нападениях, разжигания 
межнациональной вражды.

Надо признать, что на какое-то время дельцы «теневой» экономики, 
очень ловко использовав национальные чувства людей, фактически 
стали управлять процессом, направили его в выгодное для них русло.  
Так, они организовали нападения на прокуратуры в Степанакерте и 
Шеки, где в это время находились материалы о крупных хищениях, 
искали и пытались уничтожить их. В Шеки, к примеру, нападавшие 
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сожгли часть документов. Сейчас приходится восстанавливать их.
- В прошлом году в республиканской печати было сообще-

ние о попытке поджога здания прокуратуры в одном из районов 
Азербайджана с целью уничтожения дела о крупном хищении. 
В этом деле участвовали единицы, и дело происходило ночью. А 
здесь масса народу средь бела дня пыталась сделать то же самое. 
Не проявилось ли в этом и недовольство людей правоохранитель-
ными органами, скомпрометировавшими себя за последние деся-
тилетия?

- Эту причину отметать нельзя. Застой поразил все сферы жиз-
ни общесва. И правоохранитеьные органы – не исключение. Дол жен 
сказать, что причин для недовольства их действиями у населения 
республики накопилось немало. Не на высоте оказались многие со-
трудники органов внутренних дел республики и во время событий. 
Часть из них уво лены из органов, в отноше нии других возбуждены 
уголовные дела. Более, того, да же сейчас не на всех на них мы можем 
положиться. Большие нарекания вызывают также местные службы 
ГАИ и ОБХСС. Но говорить плохо о всей республиканской системе 
правоохранительных органов было бы несправедливо. Толковые пар-
ни из Азербай джана работают и в нашей группе. Они честно и добро-
совестно выполняют свой долг.

 Что же касается массовости и нападениях на прокурату ры, то 
замечу: среди нападающих преобладал уголовный элемент. Вообще 
пре ступный мир в период событий сильно активизировался. Восполь-
зовавшись дестабилизацией обстановки, он мо ментально сориенти-
ровался, занявшись в обшей неразбе рихе грабежами и насилием. При-
чем преступные шайки формировались далеко не по национальному 
признаку.

- Ваша бригада работает сейчас в различных направ лениях 
- это и дела о хищениях, и расследование погро мов и насилий, и 
следствие по фактам разжигания меж национальной розни. Ка-
кую бы проблему вы выделили на данный момент в качестве са-
мой острой и болезненной?

Проблему беженцев. Сей час в Азербайджане находит ся более 150 
тысяч беженцев из Армении. Внимание к ним недостаточное. А среда 
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взры воопасная, последствия могут оказаться непредвиденными, го-
раздо более тяжкими, чем они были в Сумгаите год назад. Поэтому 
нужны сроч ные и действенные меры. Мы создали специальную груп-
пу для работы с этими людьми. По всем заявлениям этой ка тегории 
населения составляем протоколы, иски, формируем дела и направля-
ем их для завершения в Армению, где ра ботает такая же бригада под 
руководством другого заместителя Главного следствен ного управле-
ния Прокурату ры СССР В. Титова. Точно так же они направляют к 
нам для завершения дела в отношении беженцев из Азербайджана. 
Работаем в тесном контакте, вместе с прокуратурами двух республик, 
при активной поддержке и помощи ЦК Компартии Азербайджана. 
Важно и другое. Руководители двух республик приняли обраще ние 
к гражданам армянской и азербайджанской национальности с призы-
вами вер нуться в свои родные места. Но это обращение необходимо 
подкрепить конкретными действиями, устранить препят ствия к воз-
вращению.

Общаясь с переселенцами, мы получили большую информацию, 
которая, к сожалению, находит свое подтверждение. Нередко людей 
под угрозой расправы не пускают в свои родные села, в дома, которые 
уже заняты. Много случаев отказа в обмене квар тир, в продаже лич-
ных домов. На дорогах Армении до сих пор встречаются вооружен-
ные группы. Их надо разоружать. И если говорить об оружии, то его 
нелегально хранится там большое количество По тому в порядке об-
суждения выскажу предложение о вве дении на территории Арме нии 
в крупных азербайджанских селах военных, комен дантских служб с 
наделе нием их правом решать все вопросы хозяйственной и админи-
стративной жизни. Мера, конечно, чрезвычайная, но она вынужден-
ная и может дать гарантии к возвращению переселенцев.

Мы вплотную занялись расследованием деятельности комите-
та «Карабах». Деятельностъ пресловутого комитета далеко не безо-
бидна, как казалось поначалу многим. А «карабахское движение» не 
является «детищем перестройки», как пытаются сейчас представить 
это некото рые. Первые упоминания о нем относятся к 40-50-м го дам. 
Сейчас, пока ведется следствие, еще рано говорить о подробностях, 
но многое уже проясняется для нас.
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- Какова сегодня обста новка в регионе?
- Обеспечивается долж ный общественный порядок, принима-

ются активные меры по восстановлению на работе ранее уволенных, 
восстанав ливаются нарушенные жилищные права. Все это, бесспор-
но, способствует пре одолению кризисной ситуации, разрешению 
межнациональной напряженности. Са мым убедительным подтверж-
дением стабилизации обста новки является возвращение в Азербайд-
жан более 40 тысяч переселенцев. Однако о полном благополучии 
гово рить еще рано.

Беседу вел
А. МУРСАЛИЕВ

«Комсомольская правда», 15 марта 1989

№6

ՀԱՅԿԱԿԱՆԽՍՀԳԵՐԱԳՈՒՅՆԽՈՐՀՈՒՐԴԵՎԼԵՌՆԱՅԻՆ

ՂԱՐԱԲԱՂԻԱԶԳԱՅԻՆԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՅԿԱԿԱՆԽՍՀ-ԻԵՎԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՎԵՐԱՄԻԱՎՈՐՄԱՆՄԱՍԻՆ

 

 Հիմն վե լով ազ գե րի ի նք նո րոշ ման հա մա մարդ կային սկզ բունք նե րի 

վրա և ար ձա գան քե լով հայ ժո ղովր դի` բռ նի ու ժով բա ժան ված եր կու 

հատ ված նե րի վե րա մի ա վոր ման օ րի նա կան ձգտ մա նը Հայ կա կան 

ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը և Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ազ գային խոր-

հուր դը որոշումեն.

1. Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը ճա նա չում է Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի ի նք նո րոշ ման փաս տը` հաս տատ-

ված ԼՂԻՄ-ի մար զային խորհր դի 1988 թվա կա նի փետր վա րի 20-ի և 

հու լի սի 12-ի նս տաշր ջան նե րի, ի նչ պես նաև մար զի բնակ չու թյան լի-

ա զոր-ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 1989 թվա կա նի օ գոս տո սի 16-ի հա մա գու-

մա րի և Ազ գային խորհր դի հոկ տեմ բե րի 19-ի նիս տի ո րո շում նե րում:

2. Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը ճա նա չում է Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի լի ա զոր-ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մա րը և նրա ը նտ-

րած Ազ գային խոր հուր դը որ պես մար զի ներ կա յումս գոր ծող մի ակ 
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օ րի նա կան իշ խա նու թյուն:

3. Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը և Լեռ նային Ղա րա բա-

ղի Ազ գային խոր հուր դը հռ չա կում են Հայ կա կան ԽՍՀ-ի և Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի վե րա մի ա վո րու մը: Լեռ նային Ղա րա բա ղի բնակ չու թյան 

վրա տա րած վում են Հայ կա կան ԽՍՀ-ի քա ղա քա ցի ու թյան ի րա-

վունք նե րը:

4. Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը և Լեռ նային Ղա րա բա-

ղի Ազ գային խոր հուր դը ստեղ ծում են հա մա տեղ հանձ նա ժո ղով (իր 

աշ խա տան քային ա պա րա տով)` Հայ կա կան ԽՍՀ-ի և Լեռ նային Ղա-

րա բա ղի վե րա մի ա վո րումն ի րա գոր ծե լու ո ւղ ղու թյամբ գործ նա կան 

քայ լեր մշա կե լու հա մար:

5. Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը և Լեռ նային Ղա րա-

բա ղի Ազ գային խոր հուր դը պար տա վոր վում են ներ կա յաց նել Հյու սի-

սային Ար ցա խի Շա հու մյա նի շր ջա նի և Գե տա շե նի են թաշր ջա նի հայ 

բնակ չու թյան ազ գային շա հե րը:

6. Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյա նը, Հայ-

կա կան ԽՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դին և ԼՂԻՄ-ի Ազ գային խորհրդի 

նա խա գա հու թյա նը հանձ նա րար վում է գոր ծադ րել սույն ո րո շու մից 

բխող բո լոր ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը` ի րա կա նաց նե լու հա մար 

Հայ կա կան ԽՍՀ-ի և Լեռ նային Ղա րա բա ղի քա ղա քա կան, տն տե սա-

կան և մշա կու թային կա ռուց վածք նե րի ի րա կան մի ա ձու լու մը մի աս-

նա կան պե տա կան-քա ղա քա կան հա մա կար գում:

1  դեկ տեմ բե րի 1989 թվա կա նի,

 քաղ. Եր ևան

N 1650-XI

Հա յաս տա նի ի րա վա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ՝ https://

www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=3153 մուտք՝ 02.07.2019
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№7

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 

НАГОРНО - КАРАБАХСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И 
НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ РАЙОНАХ»

15 января 1990 г. 
<….>
В связи с изложенным и учитывая обращение Президиума 

Верховного Совета Азербайджанской ССР, руководствуясь пунктом 
14 статьи 119 Конституции СССР, Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет:

Объявить чрезвычайное положение на территории Нагорно-
Карабахской автономной области, прилегающих к ней районов 
Азербайджанской ССР. Горисского района Армянской ССР, а также в 
пограничной зоне вдоль государственной границы СССР на террито-
рии Азербайджанской ССР.

Предоставить органам государственной власти и управления, 
иным уполномоченным на то государственным органам и должност-
ным лицам в названных в статье 1 настоящего Указа местностях право 
применять следующие меры:

запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий, де-
монстрации, а также театрально-зрелищных, спортивных и других 
массовых мероприятий, контролировать средства массовой информа-
ции;

приостанавливать противоречащую закону деятельность органи-
заций и самодеятельных объединений граждан или распускать их;

привлекать граждан для работы на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, а также для ликвидации последствий чрезвычайных 
обстоятельств;

запрещать забастовки;
вводить комендантский час;
ограничивать въезд и выезд граждан, временно выселять граждан 

из районов, опасных для проживания, с предоставлением им других 
жилых помещений; обязывать граждан, не являющихся жителями 
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данной местности, покинуть ее;
ограничивать движение транспортных средств, регулировать и 

осуществлять их досмотр;
вводить проверку документов, а в необходимых случаях, при 

достаточных данных о наличии у граждан оружия и отказе добровольно 
предъявить его, - и личный досмотр граждан, досмотр вещей;

осуществлять временное изъятие у граждан, а в необходимых слу-
чаях - у предприятий, учреждений и организаций огнестрельного и 
холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, 
сильнодействующих химических и ядовитых веществ;

ограничивать или запрещать использование множительной тех-
ники, а также радио- и телепередающей аппаратуры, вводить особые 
правила пользования связью.

3. Гражданам во время комендантского часа не разрешается нахо-
диться на улицах или в иных общественных местах без специально 
выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность, либо 
пребывать вне своего жилища без документов, удостоверяющих лич-
ность.

4. Для ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств, за-
щиты прав граждан, охраны общественного порядка и безопасности 
объектов жизнедеятельности населения привлекаются в соответствии 
с законом внутренние войска Министерства внутренних дел СССР. 
Для защиты граждан, охраны объектов жизнедеятельности населе-
ния привлекаются также воинские части Советской Армии, Военно-
Морского Флота и Комитета государственной безопасности СССР. 
Внутренние войска Министерства внутренних дел СССР и привле-
ченные воинские части Советской Армии, Военно-Морского Флота и 
Комитета государственной безопасности СССР действуют на основе 
Конституции СССР, руководствуются законами, уставами и настоя-
щим Указом.

5. Лица, провоцирующие нарушение общественного порядка, рас-
пространяющие провокационные слухи либо активно препятствую-
щие осуществлению гражданами и должностными лицами их закон-
ных прав и обязанностей, нарушающие режим чрезвычайного поло-
жения, могут быть задержаны в административном порядке на срок 
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до 30 суток. Эти лица могут привлекаться к административной или 
уголовной ответственности в соответствии с законом.

6. Для обеспечения бесперебойной работы транспорта ввести ох-
рану железных дорог и других коммуникаций с привлечением сил 
внутренних войск Министерства внутренних дел СССР, Советской 
Армии и Комитета государственной безопасности СССР.

7. Предложить Президиуму Верховного Совета Азербайжданской 
ССР принять все необходимые меры, включая введение комендант-
ского часа в городах Баку, Гяндже и других населенных пунктах, для 
обеспечения безопасности населения, предприятий, учреждений и 
организаций, для привлечения к ответственности лиц виновных в 
нарушении требований действующего законодательства, в том чис-
ле Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1988 
года «О неотложных мерах по наведению общественного порядка в 
Азербайджанской ССР и Армянской ССР» (Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1988 г. № 47, ст. 712).

Потребовать от Президиума Верховного Совета СССР Армянской 
ССР предпринять самые решительные шаги по пресечению подстре-
кательских действий с территории этой республики, разжигающих 
межнациональные страсти и национальную вражду между двумя на-
родами.

Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. 
Документы и комментарий/Сост., отв. ред., авт. вступ. ст. и коммент. 

д. ю. н., проф. Ю. Г. Барсегов, Т. 1, Москва, 2008 г., стр. 675-677.
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№8

ЗАКОН СССР
О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ВЫХОДОМ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЗ СССР

3 апреля 1990 г.
 

Статья 1
Порядок решения вопросов, связанных с выходом союзной 

республики из СССР в соответствии со статьей 72 Конституции СССР, 
определяется настоящим Законом.

Статья 2
Решение о выходе союзной республики из СССР принимается 

свободным волеизъявлением народов союзной республики путем 
референдума (народного голосования). Решение о проведении рефе-
рендума принимается Верховным Советом союзной республики по 
собственной инициативе или по требованию, подписанному одной 
десятой частью граждан СССР, постоянно проживающих на террито-
рии республики и имеющих право голоса согласно законодательству 
Союза ССР.

Референдум проводится в порядке, определяемом Законом СССР, 
Законом союзной, автономной республики о референдуме, если их 
положения не противоречат настоящему Закону.

Референдум проводится тайным голосованием не ранее чем через 
шесть и не позднее чем через девять месяцев после принятия решения 
о постановке вопроса о выходе союзной республики из СССР.

В референдуме участвуют граждане СССР, постоянно проживаю-
щие на территории республики к моменту постановки вопроса о ее 
выходе из СССР и имеющие право голоса согласно законодательству 
Союза ССР.

Во время проведения голосования какая либо агитация по вопросу, 
вынесенному на референдум, не допускается.

Статья 3
В союзной республике, имеющей в своем составе автономные 
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республики, автономные области и автономные округа, референдум 
проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных 
республик и автономных образований сохраняется право на самосто-
ятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выхо-
дящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем 
государственно правовом статусе.

В союзной республике, на территории которой имеются места 
компактного проживания национальных групп, составляющих боль-
шинство населения данной местности, при определении итогов ре-
ферендума результаты голосования по этим местностям учитываются 
отдельно.

Статья 4
Для организации референдума о выходе из СССР, определения срока 

проведения референдума и подведения его итогов Верховный Совет 
союзной республики образует комиссию с участием представителей 
всех заинтересованных сторон, в том числе упомянутых в частях 
первой и второй статьи 3 настоящего Закона.

Статья 5
Для обеспечения полной свободы волеизъявления народов союз-

ной республики при подготовке, проведении и определении итогов 
референдума о выходе из СССР Верховный Совет СССР решает по 
согласованию с Верховным Советом союзной республики вопрос о 
присутствии на ее территории в качестве наблюдателей уполномочен-
ных представителей Союза ССР, союзных и автономных республик, 
автономных образований. Верховный Совет СССР может, если сочтет 
необходимым, пригласить на территорию республики на время про-
ведения голосования представителей Организации Объединенных 
Наций.

Статья 6
Решение о выходе союзной республики из СССР считается приня-

тым посредством референдума, если за него проголосовало не менее 
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двух третей граждан СССР, постоянно проживающих на территории 
республики к моменту постановки вопроса о ее выходе из СССР и 
имеющих право голоса согласно законодательству Союза ССР.

Итоги референдума рассматривает Верховный Совет союзной 
республики.

В союзной республике, имеющей в своем составе автономные 
республики, автономные области, автономные округа или места 
компактного проживания национальных групп, упомянутых в 
части второй статьи 3 настоящего Закона, итоги референдума 
рассматриваются Верховным Советом союзной республики совместно 
с Верховным Советом автономной республики и соответствующими 
Советами народных депутатов.

Статья 7
Верховный Совет союзной республики представляет Верховному 

Совету СССР итоги референдума. Верховный Совет союзной 
республики, имеющей в своем составе автономные республики, 
автономные образования или места компактного проживания 
национальных групп, упомянутых в части второй статьи 3 настоящего 
Закона, представляет в Верховный Совет СССР итоги референдума 
по каждой автономной республике, по каждому автономному 
образованию или месту компактного проживания национальных 
групп с выводами и предложениями соответствующих органов 
государственной власти.

Если будет установлено, что референдум проведен в соответствии 
с законом, Верховный Совет СССР выносит вопрос на рассмотрение 
Съезда народных депутатов СССР.

В случае нарушения закона при проведении референдума Верхов-
ный Совет СССР назначает в трехмесячный срок повторный референ-
дум по республике, либо по ее части, либо по автономному образова-
нию, либо по месту компактного проживания национальных групп, 
упомянутых в части второй статьи 3 настоящего Закона.

Статья 8
Итоги референдума о выходе союзной республики из СССР и по-
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ступившие предложения заинтересованных сторон Верховного Сове-
та СССР в месячный срок направляет высшим органам государствен-
ной власти всех союзных и автономных республик, а также органам 
государственной власти автономных образований для изучения и 
оценки последствий, возникающих для каждой союзной и автоном-
ной республики, автономного образования из факта возможного вы-
хода соответствующей союзной республики из СССР.

Статья 9
Итоги референдума в союзной республике по вопросу о выходе из 

СССР, а также мнения высших органов государственной власти ав-
тономных областей и округов по этому поводу рассматривает Съезд 
народных депутатов СССР. По представлению Верховного Совета 
СССР, согласованному с Верховным Советом выходящей республики, 
Съезд народных депутатов СССР устанавливает переходный период, 
не превышающий пяти лет, в течение которого должны быть реше-
ны вопросы, возникающие в связи с выходом республики из СССР. В 
переходный период на территории выходящей республики сохраняют 
свое действие Конституция СССР и законы СССР.

Статья 10
В случае, если по итогам референдума не принято решение о вы-

ходе союзной республики из СССР, новый референдум по этому во-
просу может быть проведен не ранее чем через десять лет с момента 
проведения предыдущего референдума.

Статья 11
В целях обеспечения прав и интересов Союза ССР, выходящей и 

других союзных республик, а также автономных республик, автоном-
ных образований и национальных групп, упомянутых в части второй 
статьи 3 настоящего Закона, при решении вопросов, возникающих в 
связи с выходом республики из СССР, Верховный Совет СССР, Вер-
ховные Советы союзных республик и высший орган государственной 
власти выходящей республики создают на переходный период согла-
сительные комиссии.
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Статья 12
В переходный период Совет Министров СССР с участием прави-

тельства выходящей республики готовит предложения по вопросам, 
касающимся Государственной границы СССР, а также военных объ-
ектов и частей Вооруженных Сил СССР, находящихся на территории 
выходящей республики, и вносит их на рассмотрение Президента 
СССР и Верховного Совета СССР, которые затем передаются на рас-
смотрение Съезда народных депутатов СССР.

Статья 13
Выходящая республика обязана соблюдать общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, а также права и свободы чело-
века, закрепленные в международных договорах, участником которых 
является СССР. Вопрос об участии выходящей республики в откры-
тых для присоединения многосторонних договорах, заключенных 
СССР, решается согласно правилам, установленным соответствую-
щим договором. Многосторонние и двусторонние договоры, заклю-
ченные СССР и находящиеся в силе на момент выхода союзной ре-
спублики из СССР, продолжают действовать в отношении вышедший 
республики, если не будет достигнута договоренность об ином.

Совет Министров СССР после рассмотрения и урегулирования 
всех вопросов, связанных с участием СССР в международных дого-
ворах в связи с выходом из него союзной республики, представляет 
свое заключение Президенту СССР и Верховному Совету СССР.

Статья 14
 В переходный период Совет Министров СССР, органы государ-

ственного управления союзных и автономных республик, автоном-
ных образований совместно с правительством выходящей республики 
рассматривают и разрешают вопросы собственности и материально 
финансовых расчетов.

Во взаимоотношениях между выходящей республикой, с одной 
стороны, и Союзом ССР, а также иными союзными республиками, 
автономными республиками, автономными образованиями и нацио-
нальными группами, упомянутыми в части второй статьи 3 настояще-
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го Закона, с другой стороны, в течение переходного периода должны 
быть решены следующие вопросы:

1) определена судьба находящихся на территории республики объ-
ектов общесоюзной собственности (предприятий и комплексов базо-
вых отраслей промышленности, космических исследований, энерге-
тики, связи, морского, железнодорожного и воздушного транспорта, 
линий связи, магистральных трубопроводов, имущества Вооружен-
ных Сил СССР, оборонных и других объектов), а также собственно-
сти общесоюзных общественных организаций;

2) урегулированы финансово кредитные расчеты выходящей ре-
спублики с Союзом ССР, взаимоотношения банков;

3) урегулированы имущественные и финансово кредитные отно-
шения данной республики с другими союзными республиками, а так-
же с автономными республиками, автономными образованиями;

4) определен порядок выполнения предприятиями и организаци-
ями выходящей республики ранее взятых на себя договорных обяза-
тельств по отношению к предприятиям и организациям, расположен-
ным на территории других союзных республик, а также автономных 
республик и автономных образований;

5) определен правовой статус и формы расчетов совместных пред-
приятий или филиалов предприятий, организованных на базе общесо-
юзной собственности или собственности других союзных республик, 
а также автономных республик и автономных образований;

6) согласован порядок расчетов с другими государствами и меж-
дународными организациями по кредитам и займам, полученным для 
сооружения объектов на территории выходящей республики или для 
удовлетворения потребностей этой республики и ее населения, а так-
же по соответствующей части кредитов и займов, израсходованных на 
осуществление общесоюзных закупок и программ, которыми пользо-
валась выходящая республика;

7) согласован статус территорий, не принадлежавших выходящей 
республике на момент ее вступления в состав СССР;

8) согласован статус территорий, на которых компактно проживают 
национальные группы, упомянутые в части второй статьи 3 настояще-
го Закона, с учетом результатов их волеизъявления на референдуме;
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9) обеспечены гарантии содержания исторических и культурных 
памятников и мест захоронений на территории выходящей республи-
ки;

10) разрешены иные вопросы, требующие взаимного урегулиро-
вания.

Статья 15
Гражданам СССР, проживающим на территории выходящей ре-

спублики, предоставляется право выбора гражданства, места житель-
ства и работы. Выходящая республика компенсирует все издержки, 
связанные с переселением граждан из пределов республики.

Статья 16
В соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права и международными обязательствами СССР выхо-
дящая республика обеспечивает гражданские, политические, социаль-
ные, экономические, культурные и иные права и свободы гражданам 
СССР, которые остаются проживать на ее территории, без какой либо 
дискриминации по признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения места и времени рожде-
ния.

Статья 17
Граждане выходящей республики, осужденные ее судами и отбы-

вающие наказание на территории СССР, подлежат передаче для даль-
нейшего отбывания наказания в указанную республику.

Граждане выходящей республики, осужденные судами Союза ССР 
или другой союзной республики и отбывающие наказание на террито-
рии СССР, подлежат передаче для дальнейшего отбывания наказания 
в указанную республику, если они совершили преступления, за кото-
рые осуждены, на территории этой республики.

Вопросы о передаче граждан выходящей республики, осужден-
ных судами Союза ССР или другой союзной республики, если хотя 
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бы одно из преступлений, за которые они осуждены, совершено вне 
территории выходящей республики, рассматриваются Верховным Су-
дом СССР по представлению Генерального прокурора СССР или по 
ходатайству Верховного Суда выходящей республики.

Граждане СССР, иностранные граждане и лица без гражданства, 
осужденные судами Союза ССР или любой союзной республики и 
отбывающие наказание на территории выходящей республики, под-
лежат передаче Союза ССР.

Статья 18
Все административные и уголовные дела, возбужденные по фак-

там правонарушений на территории выходящей республики, находя-
щиеся в производстве органов Союза ССР, передаются через Проку-
ратуру Союза ССР или Верховный Суд СССР в производство органов 
выходящей республики. Это правило не распространяется на случаи, 
когда хотя бы одно из правонарушений было совершено вне террито-
рии выходящей республики, а также на уголовные дела, подсудные 
военным трибуналам. Вопросы о передаче дел решаются Генераль-
ным прокурором СССР по представлению нижестоящего прокурора 
или по ходатайству прокурора выходящей республики, а в случае, 
если дело находится в производстве судебного органа,- Верховным 
Судом СССР.

В переходный период все гражданские дела разрешаются в со-
ответствии с гражданским и гражданским процессуальным законо-
дательством Союза ССР, если иное не предусмотрено соглашением 
между выходящей республикой и Союзом ССР.

Статья 19
В последний год переходного периода по инициативе высшего ор-

гана государственной власти выходящей республики один раз может 
быть проведен повторный референдум по вопросу подтверждения 
решения о выходе союзной республики из СССР. Проведение повтор-
ного референдума является обязательным, если этого требует одна 
десятая часть граждан СССР, постоянно проживающих на террито-
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рии республики и имеющих право голоса согласно законодательству 
Союза ССР.

В случае, если за подтверждение решения о выходе союзной 
республики из СССР проголосовало менее двух третей граждан 
СССР, постоянно проживающих на территории республики к моменту 
постановки вопроса о проведении повторного референдума и имеющих 
право голоса согласно законодательству Союза ССР, решение о выходе 
союзной республики из СССР считаемся отмененным и процедуры, 
предусмотренные настоящим Законом, прекращается.

Статья 20
По окончании переходного периода или при досрочном урегули-

ровании вопросов, предусмотренных настоящим Законом, Верховный 
Совет СССР созывает Съезд народных депутатов СССР для принятия 
решения, подтверждающего завершение процесса по согласованию 
интересов и удовлетворению претензий выходящей республики, с од-
ной стороны, и Союза ССР, союзных республик, а также автономных 
республик, автономных образований и национальных групп, упомя-
нутых в части второй статьи 3 настоящего Закона, с другой стороны.

С момента принятия такого решения Съездом народных депутатов 
СССР выход союзной республики из СССР считается состоявшим-
ся, а народные депутаты СССР от вышедшей республики утрачивают 
свои полномочия.

Съезд народных депутатов СССР вносит соответствующие изме-
нения в Конституцию СССР.

Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. 
Документы и комментарий/Сост., отв. ред., авт. вступ. ст. и коммент. 

д. ю. н., проф. Ю. Г. Барсегов, Т. 1, Москва, 2008 г., стр. 681-686.



393

№9

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀՌՉԱԿՄԱՆՄԱՍԻՆ

Ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի Լեռ նային Ղա րա բա ղի մար-

զային և Շա հու մյա նի շր ջա նային խոր հուրդ նե րի` բո լոր մա կար դակ-

նե րի խոր հուրդ նե րի պատ գա մա վոր նե րի մաս նակ ցու թյամբ հա մա-

տեղ նս տաշր ջա նը, 

ար տա հայ տե լով ժո ղովր դի կամ քը, ո րն ամ րագր ված է փաս տա ցի 

ան ցկաց ված հան րաք վե ում և ԼՂԻՄ ու Շա հու մյա նի շր ջա նային իշ-

խա նու թյան մար մին նե րի 1988-1991թթ. ո րո շում նե րում, ա զա տու թյան, 

ան կա խու թյան, ի րա վա հա վա սա րու թյան և բա րիդ րա ցի ու թյան նրա 

ձգ տու մը, 

ար ձա նագ րե լով Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան կող մից «1918-

1920 թթ. պե տա կան ան կա խու թյան վե րա կանգն մա ն հռ չակ ման փաս-

տը,

 հաշ վի առ նե լով, որ Ա դր բե ջա նում տար վող ա պար տե ի դի և խտրա-

կա նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը հան րա պե տու թյու նում ստեղ ծել 

է հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ ա տե լու թյան և ան հան դուր ժո ղա կա նու-

թյան մթ նո լորտ, ին չը հան գեց րել է զին ված բա խում նե րի, մարդ կային 

զո հե րի, խա ղաղ հայ կա կան գյու ղե րի բնա կիչ նե րի զանգ վա ծային 

բռնա տե ղա հան ման,

 հիմն վե լով ԽՍՀ Մի ու թյան գոր ծող Սահ մա նադ րու թյան և օ րենք նե-

րի վրա, ո րոնք ի նք նա վար կազ մա վո րում նե րին և հա վա քա կան բնակ-

վող ազ գային խմ բե րին ի րա վունք են տա լիս ԽՍՀՄ-ից մի ու թե նա կան 

հան րա պե տու թյան դուրս գա լու դեպ քում ի նք նու րույն ո րո շե լու ի րենց 

պե տա կան-ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հար ցը,

ն շե լով, որ Շա հու մյա նի շր ջա նի տա րած քը բռ նի կեր պով ան ջատ-

վել է Լեռ նային Ղա րա բա ղից, և հայ ժո ղովր դի վե րա մի ա վոր ման 

ձգտու մը հա մա րե լով բնա կա նոն ու օ րի նա կան, մի ջազ գային ի րա-

վուն քի նոր մե րին հա մա պա տաս խան,

ձգ տե լով հայ և ա դր բե ջա նա կան ժո ղո վուրդ նե րի միջև բա րիդ րա ցի-

ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա կանգն մա նը` մի մյանց ի րա վունք-
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նե րի փո խա դարձ հար գան քի հի ման վրա, 

ու շադ րու թյան առ նե լով ե րկ րում տի րող ի րա վի ճա կի բար դու թյունն 

ու հա կա սա կա նու թյու նը, ա պա գա Մի ու թյան, իշ խա նու թյան և կա ռա-

վար ման մի ու թե նա կան կա ռույց նե րի ճա կա տագ րի ա նո րո շու թյու նը,

 հար գե լով ու հետ ևե լով Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 

Հռչա կագ րի և Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան ու մշա կու թային ի րա վունք-

նե րի մա սին մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րի, Քա ղա քա ցի ա կան, քա-

ղա քա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային հա մա-

ձայ նագ րի սկզ բունք նե րին և ա կն կա լե լով մի ջազ գային հան րու թյան 

ը մբռ նումն ու ա ջակ ցու թյու նը,

ՀՌՉԱԿՈՒՄԷ

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸՆԵՐԿԱՅԻՍ

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻԻՆՔՆԱՎԱՐՄԱՐԶԻԵՎՀԱՐԱԿԻՑ

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻՇՐՋԱՆԻՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ:ՀԱԿԻՐՃ`ԼՂՀ:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյունն օ գտ վում է այն լի ա-

զո րու թյուն նե րից, ո րոնք հան րա պե տու թյուն նե րին տրա մադր վում են 

ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյամբ ու օ րենսդ րու թյամբ, և ի րեն ի րա վունք է 

վե րա պա հում ի նք նու րույն ո րո շե լու իր պե տա կան-ի րա վա կան կար-

գա վի ճա կը` ե րկ րի և հան րա պե տու թյուն նե րի ղե կա վա րու թյան հետ 

քա ղա քա կան խորհր դատ վու թյուն նե րի և բա նակ ցու թյուն նե րի հի ման 

վրա:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան տա րած քում՝ մինչև 

ԼՂՀ Սահ մա նադ րու թյան և օ րենք նե րի ըն դու նու մը, գոր ծում են ԽՍՀՄ 

Սահ մա նադ րու թյու նը և օ րենսդ րու թյու նը, ի նչ պես նաև ներ կա յումս 

գոր ծող այլ օ րենք ներ, ո րոնք չեն հա կա սում սույն Հռ չա կագ րի նպա-

տակ նե րին ու սկզ բունք նե րին և Հան րա պե տու թյան ա ռանձ նա հատ-

կու թյուն նե րին:

ժողովրդականպատգամավորներիԼեռնայինՂարաբաղի

մարզայինևՇահումյանիշրջանայինխորհուրդների`

բոլորմակարդակներիխորհուրդներիպատգամավորների
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մասնակցությամբհամատեղնստաշրջան

2սեպտեմբերի,1991թ.

ք.Ստեփանակերտ

Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայք՝ 

http://president.nkr.am/am/nkr/nkr1, մուտք՝ 22.07.2019

№10

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ

Ել նե լով ժո ղովր դի ի նք նո րոշ ման ան կապ տե լի ի րա վուն քից, հեն վե-

լով Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան ժո ղովր դի ա զատ կամ-

քի վրա, որ ար տա հայտ վել է 1991 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ին կա-

յա ցած հան րա պե տա կան հան րաք վե ի ար դյունք նե րում՝

- գի տակ ցե լով պատ մա կան հայ րե նի քի ճա կա տագ րի հան դեպ 

տած վող պա տաս խա նատ վու թյու նը,

- հա վա տար մու թյուն հայտ նե լով այն սկզ բունք նե րին, որ բո վան-

դա կում է 1991 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 2-ին Լեռ նային Ղա րա բա ղը 

Հան րա պե տու թյուն հայ տա րա րե լու մա սին Հռ չա կա գի րը,

- ձգ տե լով կար գա վո րել հայ և ա դր բե ջա նա կան ժո ղովրդ նե րի հա-

րա բե րու թյուն նե րը,

- կա մե նա լով Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան բնակ չու-

թյանը պաշտ պա նել դր սի հար ձա կում նե րից և ֆի զի կա կան ո չն չա ցու-

մից,

- զար գաց նե լով Լեռ նային Ղա րա բա ղի 1918-1920 թվա կան նե րի 

ան կախ, ժո ղովր դա կան ի նք նա կա ռա վար ման փոր ձը,

- ար տա հայ տե լով բո լոր պե տու թյուն նե րի և պե տու թյուն նե րի ըն կե-

րակ ցու թյուն նե րի հետ ի րա վա հա վա սար և փոխ շա հա վետ հա րա բե-

րու թյուն ներ հաս տա տե լու պատ րաս տա կա մու թյուն,

- հետ ևե լով մար դու ի րա վունք նե րի Հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րի, 

տնտե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մի ջազ-

գային դաշ նագ րի ան վտան գու թյան ու հա մա գոր ծակ ցու թյան հա-

մաեվ րո պա կան խորհր դակ ցու թյան ան դամ ե րկր նե րի Վի ե ննայի 
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հան դիպ մա նը կն քած եզ րա փա կիչ փաս տաթղ թե րի և մի ջազ գային 

ի րա վուն քի հա մընդ հա նուր ճա նաչ ման ար ժա նա ցած մյուս նոր մե րի 

սկզ բունք նե րին և հար գե լով դրանք,

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խոր հուր-

դը հաս տա տում է Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան ան կախ 

հռչակ ված պե տա կա նու թյու նը:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նը ան կախ պե տու թյուն 

է, ու նի իր պե տա կան դրո շը, զի նան շա նը, օ րհ ներ գը:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քում 

գոր ծում են Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան Սահ մա-

նադրու թյունն ու օ րենք նե րը, ի նչ պես նաև մի ջազ գային ի րա վա կան 

այն փաս տաթղ թե րը, ո րոնք կար գա վո րում են մար դու ի րա վունք նե րի 

և ա զա տու թյուն նե րի պահ պա նու մը:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նում ամ բողջ իշ խա նու-

թյու նը պատ կա նում է Լեռ նային Ղա րա բա ղի ժո ղովր դին, ո րն իր իշ-

խա նու թյունն ու կամ քը ի րա կա նաց նում է հա մա ժո ղովր դա կան հան-

րաք վենե րի կամ էլ ներ կա յա ցուց չա կան ը նտ րա կան մար մին նե րի մի-

ջո ցով:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան բո լոր բնա կիչ նե րը հան-

դի սա նում են Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի-

ներ: Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նում թույ լատրվում է 

եր կա կի քա ղա քա ցի ու թյուն: Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու-

թյան բնա կիչ նե րը գտն վում են Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու-

թյան պաշտ պա նու թյան տակ:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նը ե րաշ խա վո րում է իր 

բո լոր քա ղա քա ցի նե րի քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու-

թյուն նե րը` ան կախ նրանց ազ գային, ռա սա յա կան պատ կա նե լի ու-

թյու նից և դա վա նան քից: 

Իր քա ղա քա ցի նե րի պաշտ պա նու թյան և բնակ չու թյան ան վտան-

գու թյան հա մար Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նում 

ստեղծ վում են իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար մին նե րին են թա կա 

զին ված ու ժեր, հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյան և պե տա կան 

ան վտան գու թյան մար մին ներ: Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու-

թյան քա ղա քա ցի նե րը զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն են կա տա րում 

Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան տա րած քում: Ու րիշ պե-
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տու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու-

թյան տա րած քում գտն վող այլ պե տու թյուն նե րի զին ված ու ժե րի թվա-

քա նա կի կազ մում Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան քա ղա-

քա ցի նե րի զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ան ցկա ցու մը ի րա կա նաց վում 

է ը ստ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի ու հա մա ձայ նագ րե րի:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նը, լի նե լով մի ջազ գային 

ի րա վուն քի սուբյեկտ, ի րա կա նաց նում է ար տա քին ան կախ քա ղա քա-

կա նու թյուն, ան մի ջա կան հա րա բե րու թյուն ներ է հաս տա տում այլ պե-

տու թյուն նե րի հետ, մաս նակ ցում է մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի գոր ծու նե ու թյա նը:

 Հո ղը, ըն դեր քը, ջրային և օ դային տա րա ծու թյուն նե րը բնա կան, 

նյու թա կան և հոգ ևոր հարս տու թյուն նե րը հան դի սա նում են Լեռ-

նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան ժո ղովր դի սե փա կա նու թյու նը: 

Դրանք օգ տա գոր ծե լու և տի րա նա լու կար գը սահ ման վում է Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան տն տե սու թյու նը 

հիմնվում է սե փա կա նու թյան բո լոր, ի րա վա հա վա սար ձևե րի և Լեռ-

նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան բո լոր քա ղա քա ցի նե րի տն տե-

սա կան կյան քի լի ար ժեք և ա զատ մաս նակ ցե լու հա վա սար հնա րա վո-

րու թյուն ներ տր վե լու սկզ բունք նե րի վրա:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նը ճա նա չում է մար դու 

ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը, ե րաշ խա վո րում է խոս քի, խղ ճի, քա-

ղա քա կան ու հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան և մի ջազ գային ըն կե-

րակ ցու թյան կող մից ճա նաչ ված բո լոր քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք-

նե րի ա պա հո վու մը: Ազ գային փաք րա մաս նու թյուն նե րը գտն վում են 

պե տու թյան պաշտ պա նու թյան տակ: Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա-

պե տու թյան պե տա կան կա ռուց ված քը կոչ ված է ստեղ ծել ազ գային 

փոք րա մաս նու թյուն նե րը հան րա պե տու թյան քա ղա քա կան, տն տե սա-

կան և հոգ ևոր կյան քին լի ար ժեք մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն: Ազ-

գային, ռա սա յա կան և կրո նա կան բնույ թի ա մեն տե սա կի խտ րա կա-

նու թյուն հե տապնդ վում է օ րեն քով:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան պե տա կան լե զուն 

հայե րենն է: Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նը ճա նա չում 

է ազ գային փոք րա մաս նու թյան լե զուն ա ռանց որ ևէ սահ մա նա փակ-

ման, տն տե սա կան, մշա կու թային և կր թա կան ո լորտ նե րում օգ տա-
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գոր ծե լու ի րա վուն քը:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան և 

օ րենսդ րու թյան հիմք են ծա ռա յում Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հան րա-

պե տու թյուն հայ տա րա րե լու Հռ չա կա գի րը և Մար դու ի րա վունք նե րի 

հռչա կա գի րը:

6 հուն վար, 1992 թվա կա նի 

 քա ղաք Ստե փա նա կերտ 

Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի 

պաշ տո նա կան կայք՝http://president.nkr.am/am/nkr/nkr2, 

մուտք՝ 22.07.2019

№11

БИШКЕКСКИЙ ПРОТОКОЛ

5 мая 1994 г.

Участники встречи, проведенной 4-5 мая 1994 года в городе 
Бишкеке по инициативе Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 
парламента Кыргызской Республики, Федерального Собрания и 
Министерства иностранных дел Российской Федерации: 

- выразили решимость всемерно способствовать прекращению во-
оруженного конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него, который 
не только наносит непоправимый урон азербайджанскому и армян-
скому народам, но и существенно затрагивает интересы других стран 
региона, серьезно осложняет международную обстановку; 

- поддержав Заявление Совета глав государств СНГ от 15 апреля 
1994 года, высказали готовность оказать полную поддержку усилиям 
глав и представителей исполнительной власти по прекращению воо-
руженного противоборства и ликвидации его последствий путем ско-
рейшего заключения соответствующего соглашения; 

- выступили за естественную активную роль Содружества и 
Межпарламентской Ассамблеи в прекращении конфликта, в реализа-
ции связанных с этим принципов, целей и конкретных решений ООН 
и СБСЕ (прежде всего резолюций Совета Безопасности ООН 822, 853, 
874, 884); - призвали все противоборствующие стороны внять голо-
су разума: прекратить огонь в полночь с 8 на 9 мая с.г., опираясь на 
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Протокол от 18 февраля 1994 г. (в том числе и в части размещения 
наблюдателей), и самой интенсивной работой в кратчайшие дни за-
крепить это путем подписания надежного, юридически обязывающе-
го соглашения, предусматривающего механизм обеспечения невозоб-
новления военных и враждебных действий, вывод войск с занятых 
территорий и возобновление функционирования коммуникаций, 
возвращение беженцев, продолжение переговорного процесса; 

- согласились предложить парламентам государств-участников 
СНГ обсудить инициативу Председателя Совета Межпарламентской 
Ассамблеи В. Ф. Шумейко и Руководителя миротворческой группы 
Ассамблеи по Нагорному Карабаху М. Ш. Шеримкулова о создании 
миротворческих сил Содружества; 

- считают целесообразным продолжать подобные встречи в инте-
ресах мирного решения вооруженного конфликта; 

- выразили признательность народу и руководству Кыргызстана за 
создание превосходных условий работы, радушие и гостеприимство. 

От имени делегаций: 
(А. ДЖАЛИЛОВ) 
Р. ГУЛИЕВ 
Б. АРАРКЦЯН 
К. БАБУРЯН 
В. ШУМЕЙКО 
М. ШЕРИМКУЛОВ 
В. КАЗИМИРОВ 
полномочный представитель Президента Российской Федерации, 

руководитель посреднической миссии России 
М. КРОТОВ 
руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ Бишкек, 5 мая 1994 года 
Примечание: 8 мая 1994 г. в Баку при подписании Р. Гулиевым 

Бишкекского протокола в тот его экземпляр была включена следующая 
запись: «Подписано с условием, что в пятом абзаце настоящего 
текста в третьей строке сверху перед словом «наблюдателей» будет 
добавлено слово «международных» и в шестой строке сверху этого 
же абзаца слово «занятых» будет заменено на «захваченных». Выше 
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в оригинальном тексте выделены слова, к которым относятся эти 
поправки. Кроме того, предпринималась попытка дополнить тот 
экземпляр документа подписью Н.Бахманова, но в тот день его не 
нашли в Баку.

ՀՀ ԱԺ պաշտոնական կայք՝ http://www.parliament.am/library/
LGH/doc_9.pdf,   մուտք՝ 22.07.2019

№12

МИНОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
П. С. ГРАЧЁВУ 

МИД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 А. В. КОЗЫРЕВУ 

В. Н. КАЗИМИРОВУ

Откликаясь на призыв к прекращению огня, изложенный в 
Бишкекском протоколе от 5 мая 1994 года, и опираясь на Протокол от 
18 февраля 1994 года, противоборствующие Стороны согласились о 
следующем: 

1. Обеспечить полное прекращение огня и военных действий с 
00 часов 01 минуты 12 мая 1994 года. Соответствующие приказы о 
прекращении огня будут отданы и доведены до командиров воинских 
формирований, ответственных за их выполнение, не позднее 11 мая 
1994 года. 12 мая до 23.00 Стороны обменяются текстами своих при-
казов о прекращении огня с целью их возможного взаимного дополне-
ния и в дальнейшем унификации основных положений аналогичных 
документов. 

2. Просить министра обороны Российской Федерации о созыве в 
Москве не позднее 12 мая с. г. срочного совещания министров обо-
роны Азербайджана, Армении и командующего армией Нагорного 
Карабаха с целью согласования рубежей развода войск, других неот-
ложных военно-технических вопросов и подготовки развёртывания 
передовой группы международных наблюдателей. 

3. Настоящая договоренность будет использована для завершения 
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в предстоящие 10 дней переговоров и заключения не позднее 22 мая с. 
г. Соглашения о прекращении вооруженного конфликта. 

4. Настоящая договоренность вступит в силу сразу после того, как 
Посредник уведомит о том, что он получил от противоборствующих 
сил полностью идентичные документы, подписанные уполномочен-
ными представителями. 
Министр обороны         Министр обороны      Командующий армией 
Азербайджана                 Армении                    Нагорного Карабаха 

«  » мая 1994 г.
Примечание: текст подписан соответственно М. И. Мамедовым 

в Баку 9 мая, С. А. Саркисяном в Ереване 10 мая, С. Бабаяном в 
Степанакерте 11 мая 1994 г.

ՀՀ ԱԺ պաշտոնական կայք՝  http://www.parliament.am/library/
LGH/doc_10.pdf,   մուտք՝ 22.07.2019

№13

СОГЛАШЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ,

26-27 ИЮЛЯ 1994 Г.

Министерство обороны      Председателю Минской Конференции
Российской Федерации       СБСЕ по Нагорному Карабаху
П. С. Грачеву                         Я. Элиассону

МИД Российской Федерации
А. В. Козыреву
В. Н. Казимирову

                                                                                  
Положительно оценивая в целом соблюдение прекращения огня с 

12 мая 1994 года в соответствии с договоренностью, оформленной при 
Российском посредничестве в период с 9 по 11 мая с. г., и откликаясь 
на призыв полномочного представителя Президента Российской 
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Федерации и Председателя Минской конференции СБСЕ от 23 июня 
с. г., 

Противоборствующие стороны подтверждают:
– твердую решимость и впредь выполнять свои обязательства по 

прекращению огня, в частности, с тем, чтобы создать условия для 
подписания Большого политического соглашения и размещения меж-
дународных наблюдателей в зоне конфликта.

– свое стремление интенсифицировать заключение Большого по-
литического соглашения в течение 30 дней августа 1994 года, в ко-
тором будут проработаны и военно-технические вопросы, включая 
взаимодействие международных миротворческих сил и миссии 
наблюдения СБСЕ.

Противоборствующие стороны обязуются в согласованные сроки 
подтверждать взятые на себя обязательства по прекращению огня и 
сохранять режим прекращения огня вплоть до заключения Большого 
политического соглашения, которое предусматривает полное 
прекращение военных действий.

Министр обороны        Министр обороны      Командующий армией 
Азербайджана                   Армении                       Нагорного Карабаха

26. 7. 94.

Արցախի Հանրապետության ԱԳՆ պաշտոնական կայք՝

http://www.nkr.am/sites/default/files/1994-07-26-27_

ceasefire_confirmation_agreement.pdf, մուտք՝  22.07.2019
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Գոր բա չով Մի խայիլ Սերգ ևիչ (ծնվ. 1931 թ.) – 1985-1991 թթ.՝ ԽՄԿԿ 

գլխա վոր քար տու ղար, 1990 թ. մարտ 15-1991 թ. դեկ տեմ բե րի 25-ը՝ ԽՍՀՄ 

նա խա գահ։ [էջ19]

2. Համ բար ձու մյան Սեր գեյ Ա լեք սանդ րի(1922-2018 թթ.) – ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա-

դե մի կոս (1965 թ.), ՀԽՍՀ ԳԱ փոխ նա խա գահ (1974-1977 թթ.), 1977-1991 

թթ.՝ Ե ՊՀ ռեկ տոր, ԽՍՀՄ 10-րդ գու մար ման Գե րա գույն խորհր դի պատ-

գա մա վոր։ [էջ 19]

3.  Ա ղա յան Է դո ւարդ Բագ րա տի (1913-1991 թթ.) – բա նա սի րա կան գի տու-

թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս (1982 թ.)։ 1932-

1991 թթ. աշ խա տել է Ե ՊՀ-ում։ 1968-1991 թթ.՝ Հա յա գի տա կան կենտ րո-

նի ղե կա վար, 1986-1991 թթ.՝ « Բան բեր Եր ևա նի հա մալ սա րա նի» հան դե-

սի գլ խա վոր խմ բա գիր, 1980 թ. և 1985 թ. ը նտր վել է ՀԽՍՀ Գե րա գույն 

խորհր դի պատ գա մա վոր: [էջ 19]

4.  Մով սի սյան Վլա դի միր Միհ րա նի(1933-2014 թթ.) – 1978-1984 թթ.՝ ՀԽՍՀ 

Մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գա հի տե ղա կալ, 1984-1990 թթ.՝ ՀԽՍՀ Մի-

նիստր նե րի խորհր դի նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ։ [էջ 26]

5.  Մկր տու մյան Յու րի Իս րայե լի(1939-2005 թթ.) – պատ մա կան գի տու թյուն-

նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ: 1988 թ.  նոյեմ բե րի 16-ին ը նտր վել է Ե ՊՀ կու-

սակ ցա կան կո մի տե ի ա ռա ջին քար տու ղար: Եղել է պատ մու թյան ֆա կուլ-

տե տի հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ամ բի ո նի վա րիչ (1989-1994 թթ., 

1997-2004 թթ.), 1994 թ.՝ ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի խորհր դա-

կան, 1994-1997 թթ.՝ ՌԴ-ո ւմ ՀՀ ար տա կարգ և լի ա զոր դես պան։ [էջ 26]

6.  Հա րու թյու նյան Սու րեն Գուր գե նի (1939-2019 թթ.) – 1986-1988 թթ.՝ ՀԽՍՀ 

Մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ, 1988-1990 թթ.՝ 

ՀԿԿ Կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար։ [էջ 31]
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7.  Ա րարք ցյան Բաբ կեն Գուր գե նի (ծնվ. 1944 թ.) – 1977-1990 թթ. դա սա-

խո սել է ԵՊՀ-ո ւմ, « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ան դամ, 1988 թ. դեկ տեմ բե րին 

« Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ան դամ նե րի հետ ձեր բա կալ վել է և տե ղա փոխ վել 

Մոսկ վա։ 1990 թ. մայի սին ը նտր վել է ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի պատ գա-

մա վոր, օ գոս տո սին՝ ՀՀ ԳԽ նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ, 1991-1995 

թթ.՝ ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ, ի սկ 1995-1998 թթ.՝ ՀՀ Ազ գային 

ժո ղո վի նա խա գահ։ 1998 թ. հրա ժա րա կան է տվել ՀՀ ԱԺ նա խա գա հի 

պաշ տո նից։ [էջ 36]

8.  Ը նդգծ ված հատ վա ծը տեքս տում ա վե լաց ված է ձե ռագ րով։ [էջ 42]

9.  Չա կերտ նե րում բեր ված հատ վա ծը գրա վոր ե լույ թում նշ ված չէ. այն բա-

նա վոր ա վե լաց րել է Ս. Համ բար ձու մյա նը ե լույ թի ըն թաց քում: 

  Ե լույ թի այս հատ վա ծից ԽՄԿԿ Կենտ կո մի գլ խա վոր քար տու ղար Մ. Ս. 

Գոր բա չո վը ը նդ հա տում է Ս. Ա. Համ բար ձու մյա նին, և նրանց միջև ծա-

վալ վում է բա նա վեճ: Ստորև ներ կա յաց նում ե նք կենտ րո նա կան հե ռուս-

տա տե սու թյամբ հե ռար ձակ ված բա նա վե ճի հատ վա ծը.

 Михаил Горбачев - В вашем выступлении признаков нет.
 Сергей Амбарцумян - Я сейчас скажу…
 Михаил Горбачев - Вы еще ни одного слова в порядке са мокритики, это 

первое выступление, и не содержалось даже намека на самокритику… это 
же ответственнейшая трибуна, все будет передано народу, может вы поэ-
тому хотите себе дешевой репутации, что вот так вы боритесь за Нагор-
ный Карабах, так вы отстаиваите интересы армянского народа, да разве 
можно так мыслить, …интерес армянского народа, Нагорного Карабаха 
и всей Армении, братской нашей, который пользуется огромным авто-
ритетом и уважением всех вне связи со всеми, и с Азербайджаном, и со 
страной. Нам же так надо мыслить, товарищ Амбарцумян, я представляю 
ваши лекции вот так, я говорю, а не перед студентами…

 Сергей Амбарцумян - Я считал своим долгом, Михаил Сергеевич…
 Михаил Горбачев - Нет, но мы же пришли размышлять…
 Сергей Амбарцумян - Именно, вот я сейчас скажу…
 Михаил Горбачев - Нету размышлений, нет самокритики, нет компро-

мисса, нет как пойти, я разделяю все то, что вы сказали в смысле боли, 
переживания, это всех нас еще же больше тревожит.

 Сергей Амбарцумян - Конечно.
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 Михаил Горбачев - Вы представляете…
 Сергей Амбарцумян - Вот потому Михаил Сергеевич, и потому я…
 Михаил Горбачев - Вы же принесли сюда… вы же не хотите в диалог 

вступать уже не только с азербайджанцами, вы и с нами не хотите…
 Сергей Амбарцумян - Хочу.
 Михаил Горбачев - Тогда, где же он, диалог?
 Сергей Амбарцумян - Вот я сейчас хочу вступить в диалог…
 Михаил Горбачев - Вот сейчас только?
 Сергей Амбарцумян - Перед тем как вступить с вами в диалог, я считал 

своим долгом коммуниста, как вы сказали педагога, ректора…
 Михаил Горбачев - Да…
 Сергей Амбарцумян - Сказать всю правду…
 Михаил Горбачев - Но вы…
 Сергей Амбарцумян - …Которая сегодня имеется у нас в респуб ли ке…

Сегодня у нас в республике положение страшно напряженное, вы по-
нимаете, вот когда дают вам информации, информации такие, которые, 
ну, приятно слушать, я думаю, после этого делать выводы и заключения 
очень сложно, я считал, я сознательно, я знал, что вы остановите, и это 
сознательно я…

 Михаил Горбачев - Вы все это спланировали, вы все это спланировали, 
кому что говорить…

 Сергей Амбарцумян - Нет, подумал, что надо сказать абсолютную прав-
ду, и правда заключается в том, что сегодня обстановка у нас в республике 
крайне тяжелая, крайне… Я…

 Михаил Горбачев - Позвольте вам задать прямой вопрос. Вы уверены, 
то, что говорите, вы все ссылаетесь на народ, народ вот так думает, так 
действует, так как народ не видит выхода, вы от народа, именно от народа 
говорите?

 Сергей Амбарцумян - Я говорю…
 Михаил Горбачев - Все так думают…
 Сергей Амбарцумян - Я говорю от имени моих избирателей, я говорю 

от имени профессуры, я говорю от имени студенческой молодежи, они 
просили передать и сказать, что у нас обстановка… Вы понимаете, я вы-
нужденно, вынужденно…

 Михаил Горбачев - Товарищ Амбарцумян, обстановка, ну что вы, вы бы 
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здесь не сидели, обстановка нас всех беспокоит.
 Сергей Амбарцумян - Обстановка крайне тяжелая, вы, я не знаю, ну 

вы должны быть, не дай бог, быть и увидеть, что делается сегодня, и вот 
здесь Сурен Гургенович сказал: «Все меры…» Вы понимаете, это я здесь 
так говорю, это мой долг здесь сказать так, если вы прочтете и увидите 
мое выступление в Армении по телевидению, увидите мои статьи, уви-
дите мое выступление после XIX партконференции, они диаметрально 
противоположны.

 Михаил Горбачев - Я, между прочим, это знаю, я и удивился, слушая вас.
 Сергей Амбарцумян - Нет, не надо. Не надо удивляться, я хотел именно 

нагнетать, чтобы сказать вам следующее…
 Михаил Горбачев - И вы давите на нас…
 Сергей Амбарцумян - Нет, я не давлю, я хочу сказать, нам необходимо, 

вот если было давление, я бы закончил так, как многие выступающие, 
которые сказали, что ничего нельзя сделать, раз есть в Конституции ка-
кая-то статья, мы должны придерживаться и закончить этим дело. Тогда 
было бы- я давлю, я не молодой человек, я в жизни много видел, многое 
знаю, но такое, что делается сегодня в Армении, не было никогда и нигде, 
и не дай бог, чтобы где-нибудь было. Мы боимся, сегодня интеллиген-
ция боится, что любое опрометчивое решение по этому вопросу может 
привести к некоторым трагическим последствиям. Мы боимся аэропорта 
«Звартноц», мы боимся вот этих выпущенных бомб, оружия и так далее и 
тому подобное. Всего этого надо бояться. Потому наше решение сегодня 
должно быть компромиссное. Первое, временно все это, скажем прези-
дентское правление, временно можно создать президентское правление 
Нагорного Карабаха, следующий компромисс: можно временно вывести 
НКАО из подчинения, я подчеркиваю, не вывести из состава Азербайд-
жанской ССР, а временно вывести из подчинения Азербайджанской ССР 
и подчинить управлению верховным органам, ну скажем, типа триумви-
рата создать, скажем, из ЦК, из Верховного Совета, из Совета министров 
какой-то вот тройственный такой союз, пока вот исходя из этого осново-
полагающего момента сумеем мы найти правильное конституционное и 
окончательное решение для НКАО. [էջ 42]

10. Ը նդգծ ված հատ վա ծը Ս. Համ բար ձու մյա նն ա վե լաց րել է ձե ռագ րով և 

ստո րագ րել է: [էջ 43]
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11. Ղա րի բյան Գրի շա Ա լեք սանդ րի (ծնվ. 1930 թ.) – 1978-1991 թթ.՝ Ե ՊՀ պրո-

ռեկ տոր։ 2000 թվականից՝ ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ։ 2001 թվա կա նից՝ 

Ե ՊՀ տնտե սա գի տու թյան և մի ջազ գային տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն-

նե րի ամ բի ո նի պրո ֆե սոր և պատ վա վոր վա րիչ։ [էջ 57]

12.Գա լո յան Գա լուստ Ա նու շա վա նի(1927-2003 թթ.) – ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի-

կոս (1982 թ.), 1988-1991 թթ.՝ ՀԿԿ Կենտ կո մի քար տու ղար։ [էջ 58]

13. Փաս տաթղ թի վրա գր ված է «ո ւղ արկ ված է»։ [էջ 69]

14.Վե զի րով Աբ դուլ-Ռահ ման Խա լիլ օղ լի (ծնվ. 1930 թ.) – 1988 թ. մայի սի 

21- 1990 թ. հուն վա րի 18-ը՝ Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ կոմ կու սի ԿԿ ա ռա ջին 

քար տու ղար։ [էջ 69]

15. 1988 թ. նոյեմ բե րի 19-ին «Եր ևա նի հա մալ սա րան» թեր թում նշ վել էր, որ 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան 

13-րդ կոն ֆե րան սի մա սին ըն դար ձակ հաշ վետ վու թյու նը, ի նչ պես նաև 

կոն ֆե րան սի կող մից ըն դու նած ո րո շում ները ու բա նաձ ևե րը պետք է հրա-

պա րակ վե ին «Եր ևա նի հա մալ սա րան» թեր թի ա ռա ջի կա՝ նոյեմ բեր-դեկ-

տե մբեր ա միս նե րի հա մար նե րում։  Սա կայն Եր ևան քա ղա քում և հա նրա-

պե տու թյան մի շարք շր ջան նե րում մտց ված պա րե տային ժա մը և հա տուկ 

դրու թյու նը թույլ չտ վե ցին թեր թի խմ բագ րու թյա նը հրա պա րա կել կոն ֆե-

րան սի նյու թե րը։ [էջ 69] 

 16.  Գալս տյան Նո րիկ Գա գի կի (1940-2015 թթ.) – ֆիզմաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ, 

1962 թ.՝ Ե ՊՀ մա թե մա տի կայի և ե րկ րա չա փու թյան ամ բի ո նի լա բո րանտ: 

1965-1968 թթ. սո վո րել է Կա զա նի հա մալ սա րանի աս պի րան տու րա յում: 

1968-2015 թթ. աշ խա տել է հի շյալ ամ բի ո նում, որպես դասախոս։ [էջ 71]

17.  Տե՛ս 3-րդ ծա նո թագ րու թյու նը։ [էջ 94]

18. Հա վա նա բար նկա տի ու նի 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր 

ա սամբ լե այի կող մից ըն դու նված « Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու-

նը կան խե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն ցի ան։ [էջ 121]

19. Փաս տաթղ թի վրա կան խմ բագ րա կան ո ւղ ղում ներ (կա տար ված է հա վա-

նա բար կոն ֆե րան սի խմ բա գ րա կան հանձ նա ժո ղո նի կող մից). մենք հրա-

պա րա կել ե նք այդ ո ւղ ղում նե րով։ [էջ 126]

20. Հեյ դար Ա լիռ զա օղ լի Ա լիև (1923-2003 թթ.) – 1967-1969 թթ.՝ Ա դր բե ջա-
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նա կան ԽՍՀ ՊԱԿ-ի նա խա գահ, 1969-1982 թթ.՝ Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ 

կոմ կու սի ԿԿ ա ռա ջին քար տու ղար, 1982-1987 թթ.՝ ԽՍՀՄ Մի նիստր նե-

րի խորհր դի նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ, ԽՍՀՄ 8-11-րդ գու մար ման 

Գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր, 1987-1990 թթ.՝ ԽՍՀՄ Մի նիստր նե-

րի խորհր դի խորհր դա կան, 1991-1993 թթ.՝ Նա խիջ ևա նի Ի նք նա վար Հան-

րա պե տու թյան խորհր դա րա նի նա խա գահ, 1993 թ.՝ Ա դր բե ջա նի Հան րա-

պե տու թյան խորհր դա րա նի նա խա գահ, 1993-2003 թթ.՝ Ա դր բե ջա նի Հան-

րա պե տու թյան նա խա գահ։ [էջ 135]

21. Քյամ րան Մամ մեդ օղ լի Բա ղի րով (1933-2000 թթ.) – 1982 թ. դեկ տե մբե րի 

3-1988 թ. մայի սի 21-ը՝ Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ կոմ կու սի ԿԿ ա ռա ջին քար-

տու ղար։ [էջ 135]

22.Պո ղո սյան Հեն րիկ Ա նդ րեյի(1931-2000 թթ.) – 1988 թ. փետր վա րի 24 -1991 

թ. նոյեմ բե րի 26-ը՝ ԼՂԻՄ մարզ խորհր դի ա ռա ջին քար տու ղար, 1989-1991 

թթ.՝ ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր։ [էջ 137]

23.Սե ի դով Հա սան Նեյ մատ օղ լի(1932-2004 թթ.) – 1981-1989 թթ.՝ Ա դր բե ջա-

նա կան ԽՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գահ, ԽՍՀՄ Մի նիստր նե րի 

խորհր դի նա խա գա հու թյան ան դամ (1981-1989 թթ.), ԽՍՀՄ 10-11-րդ գու-

մար ման Գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր։ [էջ 137]

24.  Փաս տաթղ թում ար ված են ե ղել խմ բագ րա կան ո ւղ ղում ներ. մենք հրա պա-

րա կել ե նք այդ ո ւղ ղում նե րով։ [էջ 140]

25. Փաս տաթղ թի վրա (152-րդ թեր թի լու սանց քում) ձե ռա գիր գր ված է. 
«необходимо выявить организаторов Сумгаита, см. заявление зов. 
отдела ЦК КП Азербайджана от 14 февраля в Степанакерте: «Сто тысяч 
азербайджанцев готовы в любое время ворваться в Карабах и устроить 
бойню»»։ [էջ 143]

26. Փաս տաթղ թի վրա կան խմ բագ րա կան ո ւղ ղում ներ (կա տար ված է հա վա-

նա բար կոն ֆե րան սի խմ բա գ րա կան հանձ նա ժո ղո նի կող մից). մենք հրա-

պա րա կել ե նք այդ ո ւղ ղում նե րով։ [էջ 147]

27. Վոլս կի Ար կա դի Ի վա նո վիչ (1932-2006 թթ.) – խորհր դային, ա պա Ռու-

սաս տա նի քա ղա քա կան և կու սակ ցական գոր ծիչ: 1989-1990 թթ. ղե կա-

վա րել է ԼՂԻՄ Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տեն։ [էջ 148]

28. Տե՛ս 5-րդ ծա նո թագ րու թյու նը։ [էջ 151]
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29.  Սարգ սյան Ֆա դեյ Տա ճա տի (1923-2010 թթ.) – ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս 

(1977 թ.), 1977-1989 թթ.՝ ՀԽՍՀ Մի նիստ նե րի խորհր դի նա խա գահ։ [էջ 151]

30. Ա րծ րու նի Վարդ գես Բագ րա տի(ծնվ. 1941 թ.) – 1987 թ. հրա վիր վել է Հա-

յաս տան և ստանձ նել ՀԽՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գա հի տե ղա-

կա լի, ա պա՝ ՀԽՍՀ շի նա րա րու թյան պե տա կան կո մի տե ի նա խա գա հի 

պաշ տոն նե րը։ [էջ 151]

31. 1988 թ. դեկ տեմ բե րի 7-ին տե ղի ու նե ցավ ա վե րիչ ե րկ րա շարժ, ո րի է պի-

կենտ րո նը Սպի տակ քա ղա քի մոտ գտն վող Շի րա կա մուտ (Նալ բանդ) 

գյուղն է ր։ Ե րկ րա շար ժից ան մի ջա պես հե տո Ե ՊՀ հա րյու րա վոր ու սա-

նող ներ, դա սա խոս ներ և աշ խա տա կից ներ կա մա վոր մե կնե ցին ա ղե տի 

գո տի՝ մաս նակ ցե լու փր կա րա րա կան աշ խա տանք նե րին: Ու սում նա կան 

գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ՝ հա մալ սա րա նա կան նե րը մաս նակ ցում է ին ե րկ-

րա շար ժի հետ ևանք նե րի վե րաց ման աշ խա տանք նե րին: Բո լոր ֆա կուլ-

տետ նե րի ու սա նող նե րից և դա սա խոս նե րից կազմ ված ջո կատ նե րը եր կու 

օ րը մեկ ան գամ եր կու հեր թա փո խով (ցե րե կը` 100, գի շե րը` 50 հո գի) հեր-

թա պա հում է ին «Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա յա նում, հս կում ստաց վող բեռ-

նե րը` հաս ցե ա վայ րեր հասց նե լու հա մար: Ար տա սահ մա նյան քա ղա քա-

ցի նե րի նա խա պատ րաս տա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րը ստանձ նել 

է ին ի րենց հար ևա նու թյամբ գտն վող հյու րա նո ցի ե րե խա նե րի խնամ քը: 

Ու սա նող ներն ա նում է ին ա մեն ի նչ` ցրե լու ա ղե տը վե րապ րած ե րե խա-

նե րի սար սա փի զգա ցու մը: Սփյուռ քա հայ ու սա նող նե րի հետ ե րկ րա շար-

ժի ա ռա ջին օր վա նից տար բեր աշ խա տանք ներ ու հանձ նա րա րու թյուն-

ներ է ին կա տա րում նաև հն դիկ, լաոս ցի, ա րաբ, նե պալ ցի ու սա նող նե րը: 

Նրանք աշ խա տում է ին ա ղե տի վայ րե րում, օ դա նա վա կա յա նում, եր րորդ 

ման կա կան կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում, ար տա սահ մա նյան մաս նա-

գետ նե րի խմ բե րում` կա տա րե լով թարգ ման չի դեր (տե՛ս «Եր ևա նի  հա մալ-

սա րան», 7  հուն վա րի 1989)։ [էջ 159]

32.  Մե լի քյան Գուր գեն Վրե ժի (ծնվ. 1936 թ.) – Արցախյան գոյապայքարի 

ակտիվ մասնակից: 1992-2017 թթ . ԵՊՀ ար ևե լա գիտու թյան ֆա կուլ տե տի 

դե կան: 2017 թվա կա նից՝ Ե ՊՀ ի րա նա գի տու թյան ամ բի ո նի պրո ֆե սոր։ [էջ 

172]

33. Տե՛ս 27-րդ ծա նո թագ րու թյու նը։ [էջ 172]

 34. Պետք է լի նի ԽՍՀ։ [էջ 175]
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35. Բեսս մեր տնիխ Ա լեք սանդր Ա լեք սանդ րո վիչ (ծնվ. 1933 թ.) – 1988-1990 

թթ.՝ ԽՍՀՄ ար տա քին գոր ծե րի մի նիստ րի ա ռա ջին տե ղա կալ, 1990 թ. 

մայիս-1991 թ. հուն վար՝ Ա ՄՆ-ո ւմ ԽՍՀՄ ար տա կարգ և լի ա զոր դես պան, 

1991թ. հուն վար-օ գոս տոս՝ ԽՍՀՄ ար տա քին գոր ծե րի մի նիստր։ [էջ 218]

36. Մեթ լոկ Ջեկ(ծնվ. 1929 թ.) – 1987-1991 թթ.՝ ԽՍՀՄ-ո ւմ Ա ՄՆ-ի ար տա կարգ 

և լի ա զոր դես պա նը։ [էջ 218]

37. Նա մա կի ո ւղ արկ ման ամ սա թի վը հնա րա վոր չէր պար զել, ո ւս տի այս 

փաս տաթղ թի հրա պա րակ ման հա ջոր դա կա նու թյու նը ո րո շել ե նք «Եր ևա-

նի հա մալ սա րան» թեր թում հրա պա րա կ ման ամ սաթ վով։ [էջ 229]

38. Ա րծ վա շեն գյու ղը, լի նե լով ՀԽՍՀ տա րածք, ԽՍՀՄ իշ խա նու թյան տա րի-

ներին աս տի ճա նա բար վե րած վեց ան կլա վի Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ տա-

րած քում։ 1992 թ. օ գոս տո սի 8-ից առ այ սօր Ա րծ վա շե նը բռ նա զավթ ված է 

Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան զի ված ու ժե րի կող մից։ 

 Հա մա ձայն « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա տա րած քային 

բա ժան ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի (04.12.1995)՝ Ա րծ վա շեն գյու ղը նե րառ-

ված է ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի վա չա կան շր ջա նում (տե՛ս Հա յաս-

տա նի ի րա վա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ՝ https://www.arlis.am/

DocumentView.aspx?docid=59732, մուտք՝ 06.05.2019)։ [էջ 243]

39.Մա նու կյան Վազ գեն Մի քայե լի (ծնվ. 1946 թ.) – 1972-1995 թթ. դա սա-

վան դել է Ե ՊՀ-ո ւմ, 1988 թ.՝ « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ան դամ, 1990 թ. օ գոս-

տոս-1991 թ. սեպ տեմ բեր՝ ՀՀ Նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա գահ (վար-

չա պետ)։ [էջ 253]

40. Տե՛ս 7-րդ ծա նո թագ րու թյու նը։ [էջ 256]

41.Շի րի նյան Վի գեն Միր զա ջա նի (1947-1992 թթ.) – Ար ցա խյան շարժ-

ման ակ տի վիստ, ա զա տա մար տիկ, մաս նակ ցել է Շա հու մյա նի, Մար տա-

կեր տի շր ջան նե րի ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րին։ 1991-1992 թթ.՝ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհր դի  պատ գա մա վոր։ 

[էջ 256]

42.  Պետք է լի նի 1921 թ.։ [էջ 258]

43. 1992 թ. օ գոս տո սին ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան ո րոշ-

մամբ ստեղծ վեց Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե, ո րին փո խանց-

վեցին ամ բողջ գոր ծա դիր և մա սամբ օ րենս դիր իշ խա նու թյուն նե րը։ 
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ՊՊԿ նա խա գա հի պաշ տո նը զբա ղեց րեց Ռո բերտ Քո չա րյա նը, ո րի վրա 

դրվեցին նաև ԼՂՀ վար չա պե տի պար տա կա նու թյուն նե րը (տե՛ս Ար ցա խի 

Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նա կան կայք՝http://president.nkr.

am/am/nkr/,մուտք՝ 22.07.2019)։ [էջ 272]

44. Տե՛ս 16-րդ ծա նո թագ րու թյու նը։ [էջ 277]

45. Կի րա կո սյան Ալ բերտ Ա վե տի սի(ծնվ. 1942 թ.) – 1969-1975 թթ.՝ Ե ՊՀ տե-

սա կան ֆի զի կայի, ի սկ 1975 թ.՝ Պինդ մարմ նի ֆի զի կայի ամ բի ո նի դա սա-

խոս, 1992-1994 թթ.՝ ՀՀ լու սա վո րու թյան ա ռա ջին փոխ նա խա րար, շա րու-

նա կել է հա մա տե ղու թյամբ դա սա վան դել Ե ՊՀ-ում։ 2006 թվականից՝ ՀՀ 

ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ, 2018 թվա կա նից՝ Պինդ մարմ նի ֆի զի կայի ամ բի-

ո նի պրո ֆե սոր և պատ վա  վոր վա րիչ։ [էջ 280]

46.  Մա կա շով Ալ բերտ Մի խայի լո վիչ (ծնվ. 1938 թ.) – գե նե րալ-մայոր, 1985-

1989 թթ.՝ ԽՍՀՄ Ա նդր կով կա սյան ռազ մա կան օկ րու գի զոր քե րի հրա մա-

նա տա րի ա ռա ջին տե ղա կալ։ [էջ 281]

47. Տե՛ս 11-րդ ծա նո թագ րու թյու նը։ [էջ 284]

48.  Տե՛ս 32-րդ ծա նո թագ րու թյու նը։ [էջ 288]

49. Գալս տյան Ժան նա Գե որ գի ի(ծնվ. 1948 թ.) – Ար ցա խյան շարժ ման ակ-

տի վիստ, մաս նա կցել է Ար ցա խի պաշտ պա նու թյան հա մար մղ ված մար-

տե րին։ ԼՂՀ պաշտ պա նու թյան բա նա կի կազ մա վո րու մից հե տո նշա-

նակ վել է ՊԲ կենտ րո նա կան պաշտ պա նա կան շր ջա նի հրա մա նա տա րի 

տե ղակալ։ Արժանացել է «Ար ցա խի հե րոս» կոչմանը, պարգ ևատր վել է 

«Ոս կե ար ծիվ» շքան շա նով (7 մայի սի 2015 թ.)։ [էջ 288]

50.  Պա խա լով Վա լե րի Բո րի սի(1941-2012 թթ.) – 1959-1965 թթ. սո վո րել է Ե ՊՀ 

(մե խա նի կա մա թե մա տի կա կան ֆա կուլ տետ` մինչև 3-րդ կուրս) ֆի զի կայի 

ֆա կուլ տե տում։ 1964-1966 թթ. եղել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րանի 

ռա դի ո ֆի զի կայի և է լեկտ րո նի կայի ամ բի ո նի լա բո րանտ, ի սկ այ նու հետև՝ 

մինչև 1973 թ., ա սիս տենտ, 1973-1976 թթ. սո վո րել է Մոսկ վայի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի աս պի րան տու րա յում՝ զու գա հեռ աշ խա տե լով որ պես կրտ-

սեր գի տաշ խա տող։ 1977 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո-

սու թյուն՝ ստա նա լով ֆիզ մաթ գիտ. թե կա նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան: 

1979-2015 թթ. եղել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ֆի զի կայի ֆա-

կուլ տե տի օպ տի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ։ 1986-1989 թթ. աշ խա տել է Ալ ժի-
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րում։ Վ.Պա խա լո վը 1992 և 1993 թթ. մաս նակ ցել է Ար ցա խի ա զա տագրա-

կան պա տե րազ մին: ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով պարգ ևատր վել է 

Ա րի ու թյան մե դա լով (09.18.1998 թ.), պարգ ևատր վել է նաև ՀՀ ՊՆ « Գա-

րե գին Նժ դեհ», « Վազ գեն Սարգ սյան» մե դալ նե րով։ 2010 թ. պաշ տպա նել 

է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն՝ ստա նա լով ֆիզ մաթ գիտ. դոկ տո րի 

գի տա կան աս տի ճան։ [էջ 291]

51. Ար ծիվ-մա հա պարտ նե րի գու մար տա կը կազ մա վոր վել է 1992 թ. օ գոստ ոսի 

16-ի ն Վազ գեն Սարգ սյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ։ [էջ 291]

52. 1991 թ. ապ րիլ-օ գոս տոս ա միս նե րին Ա դր բե ջա նի ՆԳՆ Մի լի ցի այի հա-

տուկ նշա նա կու թյան ջո կատ նե րը (Օ ՄՕՆ-ОМОН: отряды милиции 
особого назначения) ԽՍՀՄ ՆԳՆ ներ քին զոր քե րի և 4-րդ բա նա կի (Կի-

րո վա բա դում տե ղա կայ ված 23-րդ դի վի զի ան) ստո րա բա ժա նում նե րի 

հետ նա խա ձեռ նե ցին Ար ցա խի հայ կա կան բնա կա վայ րե րի տե ղա հան-

ման « Կոլ ցո» (Օ ղակ) լայ նա ծա վալ գոր ծո ղու թյունը: ԼՂԻՄ-ի և հա րա-

կից շր ջան նե րի մի շարք հա յաբ նակ գյու ղե րի բնա կիչ նե րի տե ղա հան ման 

ո րո շում ներն ըն դուն վե ցին Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ ղե կա վա րու թյան կող-

մից 1991 թ. ապ րի լին՝ Ա դր բե ջա նի Պաշտ պա նու թյան խորհր դի 1991 թ. 

ապ րի լի 10-ի, Ա դր բե ջա նի Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան 1991 

թ. ապ րի լի 11-ի նիս տե րին և 1991 թ. ապ րի լի 16-ին Ա դր բե ջա նի նա խա-

գահ Ա յազ Մու թա լի բո վի մոտ հան րա պե տու թյան ԱԱԿ, ՆԳՆ, Դա տա-

խա զու թյան ղե կա վա րու թյան մի ա ցյալ խորհր դակ ցու թյան ժա մա նակ: 

Տե ղա հան ման գոր ծո ղու թյուն նե րի ղե կա վա րու թյու նը հանձ նա րար վեց 

Ա դր բե ջա նի ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Մ. Ա սա դո վին: Սա կայն ԼՂԻՄ 

հա րա կից գյու ղե րից հայ ազ գաբ նակ չու թյան վտա րու մը շատ ա վե լի վաղ 

էր սկս վել: Մաս նա վո րա պես, 1989-1990 թթ. Հյու սի սային Ար ցա խի ե րեք 

գյու ղե րի (Կուշ չի Ար մա վիր, Ա զատ, Կա մո) բնա կիչ ներն ի րենց դեմ չդա-

դա րող զին ված հար ձա կում նե րի, շր ջա նային իշ խա նու թյան մար մին նե րի 

ճն շում նե րի պատ ճա ռով ստիպ ված է ին լքել ի րենց բնա կա վայ րե րը: 1991 

թ. սկզ բից Ա դրբե ջա նում գրե թե բա ցա հայտ, ա մե նա բարձր մա կար դա կով 

պար բե րա բար սկ սեց հն չել այն միտ քը, որ հայե րը պետք է հե ռաց վեն Ղա-

րա բա ղից, ե թե չեն պատրաստվում են թարկ վե լու Ա դր բե ջա նին: Դեռևս 

1991 թ. փետր վա րի սկզ բին Ա դր բե ջա նի կոմ կու սի ե րկ րորդ քար տու ղար, 

« Լեռ նային Ղա րա բա ղի հար ցե րով կազմ կո մի տե ի» ղե կա վար Վ. Պո լյա-

նիչ կոն, ե լույթ ու նե նա լով Բաք վում, հայ տա րա րեց. «1991 թ. կհայ տա րար-
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վի Ղա րա բա ղի տա րի: Այս տա րին կլի նի Ա դր բե ջա նի դժ վա րու թյուն նե րի 

վեր ջին տա րին: Ղա րա բա ղի հո ղը մեր հողն է, և մենք պետք է գրա վենք 

այն մեր ե րե խա նե րի հա մար»։ 1991 թ. մար տի 14-ին Եվ րա խորհր դա րանն 

ըն դու նեց բա նաձև, ո րում հա տուկ ը նդ գծ վում է հայ փախս տա կան նե րի 

ա ղե տա լի դրու թյու նը, և կոչ ար վում ԽՍՀՄ նա խա գահ Մի խայիլ Գոր բա-

չո վին ան հա պաղ և ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ձեռ նար կելու՝ դա դա րեց նե լու 

ի նչ պես Հա յաս տա նի ու Ղա րա բա ղի շր ջա փա կու մը, այն պես էլ Ղա րա բա-

ղի ու հա րա կից հայ կա կան ան կլավ նե րի հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ 

ո տնձ գու թյուն նե րը: 1991 թ. մար տի 25-ից ա դր բե ջա նա կան Օ ՄՕՆ-ը 

սկ սեց պար բե րա բար գն դա կո ծել Գե տա շեն և Մար տու նա շեն գյու ղե րը: 

Ապ րի լի 16-ից դա դա րեց վեց Շա հու մյա նի շր ջա նի է ներ գա մա տա կա րա-

րու մը, ան ջատ վեց հե ռա խո սա կա պը: Ապ րի լի 19-ին Գե տա շեն գյու ղում 

տե ղա կայ ված ԽՍՀՄ ՆԳՆ ներ քին զոր քե րի ան ձնա կազ մը դուրս բեր վեց 

գյու ղից: Ապ րի լի 21-ին Բաք վի պա հան ջով ար գել վե ցին Եր ևա ն-Շա հու-

մյան կա նո նա վոր ո ւղ ղա թի ռային չվերթ նե րը: Ապ րի լի 30-ին Գե տա շեն և 

Մար տու նա շեն գյու ղե րի զանգ վա ծային գն դա կո ծու թյամբ սկս վեց « Կոլ-

ցո» գոր ծո ղու թյու նը, ո րի ժա մա նակ խա ղաղ բնակ չու թյան դեմ ա ռա ջին 

ան գամ օգ տա գործ վե ցին տան կեր, մար տա կան ո ւղ ղա թիռ ներ, հրե տա նի: 

Հայ կա կան գյու ղե րը հեր թա կա նու թյամբ օ ղա կի մեջ է ին ա ռն վում ԽՍՀՄ 

ՆԳՆ ներ քին զոր քե րի և խորհր դային բա նա կի կող մից: Այ նու հետև ա դր-

բե ջա նա կան Օ ՄՕՆ-ը և մի լի ցի ան մտ նում է ին նշ ված գյու ղե րը՝ ի բրև թե 

«անձ նագ րային ռե ժի մի ստուգ ման», ի սկ ի րա կա նում հայ բնակ չու թյան 

սպա նու թյան, կո ղո պու տի, ա հա բե կու թյան և դրանց հա ջոր դող տե ղա-

հա նու թյան նպա տա կով։ Ամ բող ջո վին ա մա յա ցան ու ա վեր վե ցին Հյու սի-

սային Ար ցա խի, ի նչ պես նաև Շա հու մյա նի, Հադ րու թի և Շու շի ի շրջան-

նե րի ա վե լի քան եր կու տաս նյակ գյու ղեր, տե ղա հան վեց գրե թե տասը 

հա զար մարդ, ա վե լի քան 100 հոգի սպան վեց, մի քա նի հա րյուր մարդ 

պա տանդ ըն կավ: Նրան ցից շա տե րի ճա կա տա գիրն ա ռ այ սօր հայտ նի 

չէ: Հյու սի սային Ար ցա խի ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի կա պակ-

ցու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու թյու նը պա հան ջեց 

հրա վի րել ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան դե պու տատ նե րի ար տա հերթ հա մա գու-

մար, սա կայն Կրեմ լը ան տե սեց այդ կո չը: 1991 թ. մայի սին Ա ՄՆ-ի Սե նա-

տը բա նաձև ըն դու նեց, ո րը դա տա պար տում էր « հար ձա կում ներն ան մեղ 

ե րե խա նե րի, կա նանց ու տղա մարդ կանց վրա», «ու ժի ան խտիր կի րա ռու-

մը՝ նե րա ռյալ քա ղա քա ցի ա կան տա րածք նե րի գն դա կո ծու թյուն նե րը Հա-



414

յաս տա նի ար ևե լյան և հա րա վային սահ ման նե րում» և կոչ էր ա նում « վերջ 

դնելու Հա յաս տա նի ու Լեռ նային Ղա րա բա ղի դեմ ո ւղղ ված շր ջա փակ մա-

նը և ու ժի կի րառ ման ու ա հա բեկ ման այլ մե թոդ նե րին»: Ա դր բե ջա նի ղե-

կա վա րու թյու նը « Կոլ ցո» գոր ծո ղու թյու նը հա մա րում էր Լեռ նային Ղա րա-

բա ղի մնա ցած հայ կա կան մա սի լայ նա ծա վալ տե ղա հա նու թյան սկիզբ: 

1991 թ. մայի սի 22-ին, ե լույթ ու նե նա լով Մոսկ վա յում հան րա պե տու թյան 

մշ տա կան ներ կա յա ցուց չու թյու նում, Ա դր բե ջա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի 

գա ղա փա րա խո սու թյան բաժ նի պետ Ա. Դաշ դա մի րո վը հայ տա րա րեց. 

« Մոտ ժա մա նակ ներս ան հրա ժեշտ կլի նի Ղա րա բա ղից ար տաք սել ևս 32 

հա զար մարդ»: Ա նդ րեյ Սա խա րո վի հի շա տա կի ա ռա ջին մի ջազ գային 

կոնգ րե սի պատ վի րա կու թյան հետ հան դիպ ման ժա մա նակ Ա. Դաշ դա մի-

րովն ու Ա դր բե ջա նի նա խա գահ Ա. Մու թա լի բո վը ար դա րաց նում է ին Լեռ-

նային Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան տե ղա հա նու մը և չէ ին բա ցա ռում 

դրա շա րու նա կու թյու նը: Սա կայն օ գոս տո սյան խռո վու թյան ձա խո ղու մից 

հե տո, ե րբ Մոսկ վան դա դա րեց Ա դր բե ջա նին ա ջակ ցելուց, վերջ դր վեց տե-

ղա հա նու թյու նե րին (տե՛ս Ար ցա խի հայ կա կան գյու ղե րի տե ղա հա նու թյան 

« Կոլ ցո» օ պե րա ցի ան, տե՛ս Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան Ա ԳՆ պաշ տո-

նա կան կայք՝ http://www.nkr.am/hy/operation-ring, մուտք՝ 17.07.2019)։ [էջ 
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սատ թող նե լով ու սու մը, մեկ նում է հայ րե նի Ար ցախ՝ մաս նակ ցե լու ի նքնա-

պաշտ պա նա կան մար տե րին։ 1994 թ. զի նա դա դա րից հե տո Ս. Ղու կա-
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